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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Монтана 

(2016 – 2020 г.) е разработена като секторна политика в областта въз основа на 

анализ на потребностите от социални услуги във всяка община на територията на 

област Монтана. При разработването на Стратегията са взети предвид 

националните и местните политики и документи, отнасящи се до функционирането 

на социалните услуги. Визията на Стратегията е осигуряване на ефективна мрежа 

от качествени социални услуги, достъпни за оптимален брой рискови групи, 

осигуряващи пълноценна интеграция в живота на общността, обхващаща 

петгодишен период от 2016 до 2020 г. включително. Целта на Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана е да очертае 

основните насоки в развитието на социалните услуги на база дефинирани 

потребности на съществуващите рискови групи в областта. С оглед провеждане на 

оперативно текущо наблюдение на изпълнението на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги се обособи Звено за мониторинг и оценка (ЗМО) 

определен със Заповед № ОКД-20-1 от 25.01.2018 г. и Заповед № ОКД-20-1/1/ от 

29.06.2018 г. с ясни и конкретни задачи и отговорности, което разполага с 

относителна независимост от преките изпълнители на услугите и мерките за 

социално включване. Годишният мониторингов доклад за 2018 г. е изготвен от 

ЗМО към Областната комисия по социална политика и утвърден от Областния 

управител на област Монтана Росен Белчев. Наблюдението и изпълнението на 

Стратегията е в партньорство между всички заинтересованите страни - областна 

администрация, местните органи на самоуправление - общинските администрации 
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и общински съвети, териториалните структури на Агенцията за социално 

подпомагане (АСП) и други структури на централната държавна администрация.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МОНИТОРИНГА 

Настоящият годишен мониторингов доклад за 2018 г. на област Монтана се 

изготвя във връзка с процеса на стратегическо планиране и развитие на 

социалните услуги, заложени в Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги в областта (2016-2020). Отчита общите условия за изпълнение на 

Стратегията и в частност промените в социално- икономичеките условия и 

политиките за развитие на социалните услуги на национално, регионално и месно 

ниво. Едновременно с основната дейност в рамките на проекта се осъществяват и 

съпътстващи мерки, включващи подкрепа, съдействие, индивидуално и групово 

консултиране, съобразно конкретните нужди и проблеми на потребителите на 

услугата. Посредством реализирането на съпътстващите мерки се стимулира 

социализацията и обществената интеграция на представителите на целевите 

групи. Основните цели на извършвания мониторинг и оценка през периода на 

изпълнение на стратегията са: • оценка на напредъка в изпълнението на услугите 

и дейностите, спрямо предварителния план; • измерване на постигнатите преки 

резултати от осъществените дейности в сравнение с индикаторите, заложени в 

процеса на планиране; • идентифициране на възникнали трудности, проблеми и 

рискове за изпълнението на годишния план и целите; • изготвяне на конкретни 

мерки и корекции в плана и следващите дейности за постигане на заявените цели 

на стратегията. В процеса на мониторинг и оценка на общинската стратегия на 

община Монтана са наблюдавани всички социални услуги и дейности, 

предоставяни на територията на община Монтана чрез ежедневно сътрудничество 

и контрол на дейността на специализираните институции и социални услуги в 

общността. Приоритетните направления, общите и специфичните цели на 

Областната стратегия за развитието на социалните услуги (2016 - 2020 г.), 

изведени в съотвeтствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и 

въз основа на цялостния анализ на ситуацията в област Монтана са следните: 

® Приоритетно направление 1: Повишаване качеството на живот на 

уязвими деца и младежи и техните семейства; 

® Приоритетно направление 2: Социално включване на лица с увреждания, 

уязвими хора и общности в неравностойно положение. Грижа за старите хора. 
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Основна цел на мониторинга е да се проследи постигането на заложените 

цели и ефективността на стратегията в хода на нейната реализация. В резултат на 

осъществявания мониторинг при необходимост има възможност да се направят 

своевременни корекции в начина на изпълнение на стратегическия документ. 

Документалната основа за разработването на Доклада за 2018 г. са: 

® Доклади за изпълнението на общинските стратегии за развитие на 

социалните услуги и за годишните планове към тях предоставени от всички 

общини от областта; 

® Обобщена информация за предоставяните през 2018г. социални услуги 

на територията на област Монтана - по общини, въз основа на попълнени от 

доставчиците на социални услуги и от общините Информационни карти 

/приложение 1 и 2/; 

® Информация предоставена от Регионална дирекция „Социално 

подпомагане” - Монтана, Регионално управление на образованието - Монтана, 

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Монтана. 

 

I. ОТЧЕТ ПО ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

1.Обобщена информация за развитието на социалните услуги на територията 

на област Монтана през 2018 г. по общини: 

           

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 

 

Население  по постоянен адрес 2018 г. -19511 

                    по настоящ адрес    2018 г.-  17870 

 

 

 

 

 

 

 

Население по възраст и пол 

  

общо мъже жени 

от 0 г.  до 19 г. 3753 1936 1817 

от 20  до 64 г.  12019 6256 5763 

от 65 г. до 100 + г. 4587 1842 2745 
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Смъртност   

 
2018 г. 

от 0 до 19 г. 3 

от 20 до 85+ г. 357 

мъже 178 

жени 182 

 

Социални услуги, които продължават да функционират и през 2018г. 

 

1. Дом за стари хора с отделение за лежащо болни - гр.Берковица. 

Целева група: възрастни хора - мъже и жени на пенсионна възраст. 

Капацитет: 150 места. 

Ползватели на услугата - 149 лица. 

Настаняват лица навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст, включително на онези от тях, които са с физически увреждания и имат 

процент намалена работоспособност, установен с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК. В ДСХ средно по 

около 70 човека са лежащо болните и трудно подвижните потребители, чиито семейства 

е невъзможно да се грижат за тях в домашна среда. Не на последно място показател за 

позитивно отношение към услугата е и бройката в листата на чакащи за настаняване, 

която варира около 70 човека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 49 21 

от областта (брой) 40 30 

от други области в страната 

(брой) 

5 4 

Общ брой 149 
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Ползвателите на услугата по възрастови групи     

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

 31-60 год. 0 0 0 

Над 61 год. 149 55 94 

Общо 149 55 94 

 
Етнически произход 

 

 
 

 
 

2. Дом за пълнолетни лица с деменция  – с. Бистрилица  

През 2018г. социалната услуга работи с пълен капацитет 55 пълнолетни лица с 

деменция, като основните дейности и съдържание в дома са съобразени с 

критериите и стандартите за предоставянето на социални услуги, регламентирани 

в ППЗСП.   

3. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост  

Година на разкриване на социалната услуга – Със Заповед № РД01-

0528/29.03.2018 година бе направено изменение на наименованието на 

социалната услуга както следва: 

 -От ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост  

 -На ЦНСТ за пълнолетни  лица с умствена изостаналост                     

Настанените лица са изцяло зависими от възрастен. Необходимо е 24 часово 

наблюдение и грижи. При откриването на социалната услуга 11 потребителя са 

преместени от бившият Дом за деца и младежи с умствена изостаналост. 

Останалите трима потребителя са настанени в последствие като 2 от тях са с 

родители и имат контакти веднъж месечно с близките. По етнос за 2018 г. -

Българи- 10,  Роми- 4 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой)        1 

Българи- 147 
Роми- 3 
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от областта (брой)        2 

от други области в страната 

(брой) 

      11 

Общ брой 14 

 

4. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост- гр.Берковица /ул. „Проф. Ал.Фол“ №2/ 

Капацитет: 14 места. 

Ползватели на услугата - 14 лица.  

Със заповед РД-0618/23.05.2017г. на Изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане е променен вида на услугата в общността на Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост считано от 

01.06.2017г. 

    

5.   Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - гр. 

Берковица. Капацитет: 15 места. Мъже – 10, жени - 7 

Ползватели на услугата - 17лица. През 2018г. са изведени 10 /десет/ деца – 

6/шест/ деца поради навършване на пълнолетие и 4/четири/ реинтегрирани в 

биологичните семейства. Настанени са 3 /три/ деца – две от които от приемно 

семейство и едно от Кризисен център. През учебната 2018г./2019г. две от децата, 

настанени в ЦНСТДБУ са преминали в самостоятелна форма на обучение, други три 

деца са на СОП. Всички останали се обучават в редовна форма в училищата на 

територията на община Берковица. Средногодишната заетост през 2018г. е 12 

деца. 

6. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - гр.Берковица. 

Със Заповед № РД01-0529/29.03.2018 година и Решение № 829 по Протокол № 

47/26.05.2017година на Общински съвет – Берковица бе направено изменение на 

наименованието на социалната услуга както следва: 

- От Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 

- На Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от други области в страната 

(брой) 

8  
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7. Домашен социален патронаж    

Домашен социален патронаж е специализирано звено на община Берковица за 

осигуряване на социална защита на възрастните хора, чрез краткосрочно и 

дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността в зависимост от 

нуждите на потребителите.  Към ДСП функционират два филиала- в селата 

Замфирово и Котеновци. Основен приоритет е качествено приготвена храна, 

доставена навреме до домовете на потребителите.  Услуга е обезпечена с 

необходимото оборудване отговарящо на нормативната база. Изготвя се 

разнообразно седмично меню, съобразено с изискванията за здравословно и 

рационално хранене на възрастните хора. ДСП разполага с автомобил, който 

отговоря на изискванията на РЗИ.  

   Капацитетът на услугата е 200 места. През 2018г. 239 лица са ползвали услугите 

на ДСП, а именно в гр.Берковица 178 лица, в с.Замфирово – 36 лица и в 

с.Котеновци 25лица. 

Година 2018 г. 

Пол мъже жени 

Брой 136 103 

Общ брой  239 

 

 

 

 

 

 

 

8. Център за обществена подкрепа -гр.Берковица 

Целева група: Център за обществена подкрепа е предназначен за деца и 

семейства с цел превенция насилието и отпадане от училище, 

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

19-30 год. 7 7  

31-60 год. 1 1  

Общо 8 8  

година 2018 г. 

31-60 год. 4 4 0 

Над 61 год. 235 132 103 

Общо 239 136 103 
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деинституционализация и реинтеграция на деца, консултиране и подкрепа на 

семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и 

осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и 

прояви. Основната цел на Център за обществена подкрепа е да подобри 

качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави 

качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са 

достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство. През 2018г. ползватели на  

социалната услуга са 140 деца, като се е работило по 138 направления. 

Българи - 42 

Роми- 96 

Брой потребители, обхванати от образователната система - 54 

 

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. 14 5 9 

4-7 год. 23 14 9 

8-18 год. 67 31 36 

19-30 год. 13 4 9 

31-60 год. 21 6 15 

Над 61 год.    

Общо 138 60 78 

 

9. Семейно - консултативен център - гр. Берковица 

Целева група: превенция и подкрепа на най-уязвимите семейства с деца в риск на 

територията на община Берковица и община Вършец.   През 2018г. на нуждаещи 

се потребители са предоставени повече от 400 индивидуални еднократни 

консултации с клиенти. Картографирани са 451 домакинства от общините 

Берковица и Вършец. Работено е по 97 случая на включващи 550 потребители, 30 

случая на човек средно за година, като това не включва потребителите, на които 

са оказани еднократни дейности като консултации, подкрепа, съпровождане, 

съдействие по технически въпроси и придружаване. ОБЩО: 101 домакинства; 

включващи 66 семейства, в които живеят 305 потребители – от тях 130 са деца.  
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Етнически 

произход/година 
2018 г. 

Българи 20 % 

Роми 80 % 

 

10.  Отглеждане на деца и Детска млечна кухня 

Целева група: отглеждане и подсигуряване на храна на деца от 10 месеца до 

3 г.възраст. Капацитет: 80+190 места 

 

11. Проект „Приеми ме 2015“ - ОП “Развитие на човешките ресурси”, 

Дейност по проекта - Отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е 

настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство. През 

2018г. има утвърдени  14 приемни семейства с 14 настанени деца,  от тях - 

осиновени 2 и реинтегрирано 1 дете. 

 

12.  Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Берковица 2016-2019 

г.“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, 

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016г.“ BG05FMOP001-3.002-0067-C01. 

Целева група: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на 

чл.9 от ППЗСП; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за 

тях, установено от съответната дирекция социално подпомагане; самотно живеещи 

лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото или труда си и 

получават пенсии в минимални размери - за осигурителен стаж или възраст, за 

инвалидност, наследствени пенсии. Ползватели на услугата - 60 лица. През 2018г. 

в ДСП продължи реализирането на дейности по проект „Осигуряване на топъл обяд 

в Община Берковица 2016-2019 г.“ Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане“, Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016г.“ 

BG05FMOP001-3.002-0067-C01. По тази програма бе предоставен топъл обяд – 

супа, основно ястие и хляб на 60 безработни лица, деца и лица с увреждания и 

самотноживеещи пенсионери с минимални доходи. Също през 2018г. в стола на 

филиал с.Замфирово продължи да се осъществява обедното хранене на ученици 

обхванати от целодневна форма на обучение от ОУ „ Св.св.“ Кирил и Методий“ с. 

Замфирово. 

 

13. Здравен медиатор – На територията на община Берковица работи един 

здравен медиатор, който обслужва уязвими групи от компактни ромски 

общности, деца, бременни и хронично болни. 
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14. По Национална програма "Асистенти на хора с трайни увреждания”- в 

Община Берковица работят  4 човека за срок от 2 години. 

Клуб на хора с увреждания гр.Берковица – 3 човека 

Клуб на хора с увреждания с.Бързия – 1 човек 

   Целта на програмата е повишаване пригодността за заетост и осигуряване на 

заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни 

увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към 

наркотични вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за 

преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в 

обществото. 

 

Мониторинг 

 

1.Със Споразумение Вх.№006/03.01.2018г. между АСП и община Берковица, 

съгласно ПМС 137/05.07.2017г. социалните услуги личен асистент и домашен 

помощник продължиха да се предоставят от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. на 65 

потребителя. 

 

2. „Регионална програма за обучение и заетост“ - от 01.06.2018г. до 

31.11.2018г.на длъжност „сметосъбирач” са работили 10 човека: 

с.Бързия -1човек, с.Замфирово – 2 човек, гр.Берковица кв.Раковица -1 човек, 

гр.Берковица- 6 човека; 

3.По програма „Активиране на неактивни лица в Община Берковица„ има разкрито 

1 работно място за срок до 31.12.2020г. 

 

4.По национална програма ”Старт в кариерата” бяха разкрити 1 работно място  за  

9 месеца за 2018 година ,считано от 01.02.2018г. до 31.10.2018г. 

 

5. Домашен социален патронаж  гр.Берковица,ул.“Мусала“ №6А  

 

6.По проект „Работа” – за периода 08.10.2018г.-08.10.2018г. бяха назначени 15 

градинари, а именно:  

- Берковица - 14 човека  

- Бързия - 1 човек 

 

7. Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален 

патронаж“ гр.Берковица финансиран от Фонд „Социална закрила“. 
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8.Проект „Работа“ – назначени 14 лица за период до 08.10.2018г. 

9..“Регионална програма обучение и заетост“ – 10 лица 

10. Програма „Старт в кариерата“ 

11. „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за 

изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение - 

V детска градина, ж.к. Изгрев, гр. Берковица“ по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за  

деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в 

растеж 2014-2020“, регистрирано с № BG16RFOP001-5.001-028.  Основната цел на 

проектното предложение е: Да се изгради нов дневен център за деца с увреждания 

чрез преустройство, реконструкция, ремонт и оборудване на съществуващи 

помещения в сграда на детско заведение, като се създадат условия за оказване на 

подкрепа на 30 деца и техните семейства.Тази цел ще бъде постигната чрез 

следните дейности: Осъществяване преустройство, реконструкция и ремонтни 

дейности на сградата, в която ще бъде предоставяна социалната услуга; 

Изграждане и оборудване за достъпност на средата вкл. дворните пространства; 

Обзавеждане и оборудване на помещенията в Дневния център; Осигуряване на 

информираност и публичност. Общата стойност на проекта е 425 000.00 лв. 

12. Проект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен 

социален патронаж – гр.Берковица“ финансиран от Фонд „Социална закрила“. 

Целта на проекта е чрез новото оборудване да намалеят режийните разходи, 

пестене на време за приготвяне на храна и подобряване условията на труд в 

кухнята на Домашен социален патронаж. Стойност на проекта – 29 878 лв. 

13.Проект „ Разкриване на семейно- консултативен център гр.Берковица“ 

финансиран от УНИЦЕФ България – по проекта е осигурена заетост на 9 /девет / 

лица, от които 7 от община Берковица и две от община Вършец. СКЦ е иновативна 

междусекторна услуга, която обединява комплекс от интегрирани социални, 

здравни, образователни услуги, мерки и дейности по превенция и подкрепа на 

малки деца и семейства в риск с голям мобилен компонент за обхващане на най- 

уязвимите общности, живеещи в обособени квартали или изолирани населени 

места в общината и областта. 

14.Проект „Ще успеем заедно“ по ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ Bg05M2OP001-3.001-0087 „Образователна среда и социално 

приобщаване“. Стойност на проекта 205 000лв. Проектът допринася да бъдат 
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създадени условия за успешна социализация на децата от ромски произход, чрез 

образователна интеграция. 

15.Проект “Обединени усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение 

на трудовия пазар в трансграничния регион”.  Входящ номер на проекта 

16.4.2.056/15.03.2016г. Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично 

сътрудничество България-Румъния. Приоритетна ос 4: Квалифициран и 

приобщаващ регион, Специфична цел 4.1: Създаване на интегриран трансграничен 

регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила. Общата 

стойността на проекта е 155 280 евро ,съфинансирането от Община Берковица е 32 

137,35 евро /2 % от стойността на бюджета са собствени средства/. Проектът е 

насочен към иновативни мерки за подпомагане на хората в неравностойно 

положение от Oбщина Берковица, България и Oбщина Крайова, Румъния на 

трудовия пазар и трансгранична мобилност. Община Крайова е водещият партньор 

по проекта, а Община Берковица е партньор. 

16. Домашен социален патронаж -През 2018г. по проект  „Модернизиране на 

кухненско оборудване и обзавеждане на ДСП гр.Берковица“, финансиран от Фонд 

„Социална закрила“ и община Берковица, бе закупено и монтирано професионално 

кухненско оборудване и обзавеждане на обща стойност 29 878 лв. 

17. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДРЕПА - Със Заповед РД01-0140/30.01.2018г. 

капацитетът на ЦОП е увеличен от 30 на 50 потребители.    

 

Планирани СУ за пълнолетни лица, който не са реализирани през 2018г. 

1.  Център за временно настаняване с капацитет 10 места; 

2.  Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 30 места; 
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ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 

 

население 

/към  31.12. 2018г./ по постоянен адрес  -  8 629 

                                   по настоящ адрес -   9 030 

 

възраст общо мъж

е 

жени 

от 0 г.  до 19 г. 1 822 929 893 

от 20  до 64 г.  4 845 2 585 2 260 

от 65 г. до 100 + г. 1 962 764 1 198 

 

    Деца с противообществени прояви -18 

 

 

 

 

Проекти в процес на реализация 

1.Осигуряване на топъл обяд в Община Берковица 2016-2019г. ОП за храни 

и/или основно материално подпомагане“; 

2.“Приеми ме 2015г.“ по ОП“развитие на човешките ресурси“ 

3.“Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за 

изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско 

заведение – V детска градина, жк. Изгрев, гр.Берковица“ по ОП „Региони в 

растеж 2014-2020“ 

4.“Ще успеем заедно“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

5.“Обединени усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на 

трудовия пазар в трансграничния регион“ програма Интерег –ИПП за 

трансгранично сътрудничество България –Румъния. 

6.Национална програма „Хора с трайни увреждания“. 

7.“Програма „Активиране на неактивни лица в община Берковица“ 

 

Смъртност възраст 2018 г. 

от 0 до 19 г. 0 

от 20 до 85+ г. 206 

мъже 93 

жени 113 
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лица в неравностойно положение 2018 г. 

/бр./ 

Самотноживеещи стари  хора  659 

Бездомни лица  0 

Други групи хора в неравностойно положение  

(допишете като добавите допълнително редове) 

 

699 

Лица с трайни увреждания 699 

 

 

Социални услуги, които продължават дейността и през 2018 г. 

1.  Дом за стари хора „Свети Николай” - с.Владимирово  

Капацитет - 54 лица. 

 

Година 2018 

Пол мъже жени 

Брой 16 33 

Общ брой  49 

 

 

 

2.  Домашен социален патронаж. 

Целева група: пенсионери, лица с увреждания от всички населени места в 

общината Капацитет на услугата: 200 лица. 

Ползватели на услугата: 146 лица. 

 

Година 2018 г. 

Пол мъже жени 

Брой 61 85 

Общ брой                  146 

 

3. По Оперативната програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, проект «Топъл обяд в община Бойчиновци» 

Целева група по проекта са: Лица без доход; Самотно живеещи лица и семейства 

Година 2018 г. 

пол мъже жени 

от общината (брой) 5 22 

от областта (брой) 8 8 

от други области в страната (брой) 2 4 

Общ брой 49 
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получаващи минимална пенсия; Лица на месечно подпомагане по реда и 

условията на чл. 9 от ППЗСП; Лица с пенсии над минималния размер и лица с 

минимален доход, но в изключително тежко здравословно, финансово или 

социално състояние. 

Капацитет/ ползватели: 80 потребители. 

 

4.  По Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”, 

личен асистент Целева група: Лица нуждаещи се от постоянно обгрижване, 

лица с увреждания, 1 бр. личен асистент, с . Лехчево 

 

5.  По проект „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване” Независим живот ОПРЧР, личен асистент 

Целева група: Осигуряване на грижи в семейна среда на нуждаещи се от 

постоянно обгрижване лица с увреждания, като същевременно се осигурява 

заетост на лице от семейството 26 бр. лични асистенти 

 

6.  По проект „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване” Независим живот ОПРЧР, Домашен помощник - 11 бр. 

Целева група: Хора с невъзможност за самообслужване, хора с увреждания. 

домашни помощници - гр. Бойчиновци, с. Бели Брод, с. Владимирово, с. Громшин, 

с. Лехчево, с. Мърчево и с. Мадан. 

 

7.  Клуб на пенсионера - 10 бр. в следните населени места: гр. Бойчиновци, кв. 

Огоста, с. Владимирово, с. Громшин, с. Ерден,, с. Охрид с. Кобиляк, с. Лехчево, с. 

Мърчево и с. Мадан. 

 

8.  Клуб на инвалида - 2 бр., в следните населени места: с. Владимирово, с. 

Мърчево. 

 

 

9.  Приемна грижа - 2 бр. деца 

Целева група: изоставени деца от 0 до 18 години и деца в риск от изоставяне.     

10. Здравен медиатор - 2 бр.                                                                        

11. Приемна грижа - 2 бр. 
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Мониторинг  

 

Планирани и Неизпълнени  през 2018г. СУ : 

1. Приемна грижа - 5 бр. 

 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(наименование  и източник на финансиране) 
2018 г.  

Проекти в процес на реализация 1.Проект „Осигуряване на заетост за хора с 

увреждания” 

2.Проект „Топъл обяд в община Бойчиновци”, 

финансиран по ОП ”За храна и /или основни 

материали”,  безвъзмездно подпомагане от 

Фонд за Европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица /ФЕПНЛ/ със срок на 

изпълнение до 31.12.2019 г. 

3. Национална програма „Помощ за 

пенсиониране”. 

4.Проект „Обучение и заетост за младите 

хора” по ОП „РЧР”. 

Реализирани проекти   1.Проект „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване”-

“Независим живот” 

по ОП “РЧР”. 

2. МТСП - Национална програма за заетост и 

обучение на хора с трайни увреждания. 

3.Проект „Работа” по ОП “РЧР”. 

 

 

 

ОБЩИНА БРУСАРЦИ 

 

 

население 

/към  31.12. 18г./ 

Община  БРУСАРЦИ по постоянен адрес-  4586 

по настоящ адрес - 4652 
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Социални услуги, които продължават дейността си през 2018 г.: 

1. Домашен социален патронаж. Целева група: лица в неравностойно 

положение; хора, които са затруднени със задоволяване на една от основните си 

жизнени потребности - осигуряване на относително евтина и питателна храна от 

всички населени места в общината Потребители - 140 лица 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

възраст общо мъже жени 

от 0 г.  до 19 г. 599 321 278 

от 20  до 64 г.  2179 1232 947 

от 65 г. до 100 + г. 1533 600 933 

Етнически състав на  

населението 

 

2018 г. 

/по данни на 

общините/ 

българи    3172 

турци 2 

роми 1412 

Смъртност  

възраст 
2018 г. 

от 0 до 19 г. 0 

от 20 до 85+ г. 123 

мъже 66 

жени 57 

лица в неравностойно положение 2018 г. 

/бр./ 

Самотноживеещи стари  хора  643 

Бездомни лица  - 

Други групи хора в неравностойно 

положение  

 

 

 

    Деца с противообществени прояви 

(по данни на МКБППМН) 

2018 г.  

/бр./ 

24 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 67 73 

от областта (брой)   

   

Общ брой 140 

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

Над 61 год. 140 73 67 

Общо 140 73 67 
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2. Социални услуги в домашна среда 
 

Ползватели  

- деца с увруждания,възрастни хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност 

за самообслужване 

- помощ при лична и битова хигиена,приготвяне на 

храна,хранене,пазаруване,социални контакти и др. 

Личен асистент - 10 бр., обслужващи 25 потребители; 

-Социален асистент -9 бр., обслужващи 29 потребители; 

-Домашен помощник - 11 бр., обслужващи 31 потребители; 

 

 

 

 

 

 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 25 61 

Общ брой 86 

 

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год.    

4-7 год. 1 0 1 

31-60 год. 2 - 2 

Над 61 год. 83 25 58 

Общо 86 25 61 

 

3.  По Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, 

проект «Осигуряване на топъл обяд» в община Брусарци» 

Година 

/реални 

ползватели 

2018 г. 

Пол мъже жени 

Брой 25 61 

Общ брой  86 

Капацитет/Година 2018 г. 

Брой 80 

 

Етнически 

произход/година 

2018 г. 

Българи 39 

Роми       47 



20 

 

Целева група по проекта са: лица без доходи или лица с минимални доходи, но в 

изключително тежко здравословно, финансово или социално състояние. 

Капацитет/ ползватели: 30 лица. 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. Продължава партньорството по проект « Приеми ме 2015» по Оперативна 

програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. и през 2018 година. Община 

Брусарци е партньор/ Работодател/ по силата на подписаното споразумение и  се 

задължава да създаде организация за ефективно управление и успешно реализиране 

на Проекта на общинско ниво, чрез планиране, организиране, контролиране, 

кординиране на дейностите и ресурсите заложени в Проекта.Кметът на община 

Брусарци / Работодател/  в момента има сключени 18 договора с приемни родители с 

местоживеене на територията на общината – договор за грижа на 24 деца настанени 

в професионално приемно семейство. 

5. Клуб на пенсионера и инвалида - 4 бр. дейност - социалната интеграция на 

хора от третата възраст и на хората с увреждания , както и с развлекателни и 

културни дейности на лица в пенсионна възраст, организиране на екскурзии и 

участия в Културния календар на община Брусарци.  

 

Година 2018 г. 

Пол мъже жени 

Брой 20 160 

Общ брой  180 

 

6. Читалищата на територията на общината са с добри материални бази и 

условия за провеждане на културни мероприятия. Художествено-творческата 

дейност на читалищата и библиотеките в общината целят запазването и развитието 

на традиционните цености на българския народ, както и създаването на нови 

Година 2018 г. 

Пол мъже жени 

Брой 28 42 

Общ брой  70 

Етнически 

произход/година 
2018 г. 

Българи 21 

Роми 49 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Българи - - 150 

Роми         -        -       30 
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традиции, породени от нуждите на местните общности. Чрез тези дейности 

читалищата и библиотеките работят за привличане на млади хора и ученици в 

самодейни колективи, кръжоци и клубове по интереси. Всяка година с решение на 

Общински съвет се приема Културен календар, където са изложени изявите на 

читалищата в община Брусарци.  

Мониторинг  

 

1. Домашен социален патронаж  

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

Брой 7 5 

Брой чакащи ползватели  

 

12 

 

2. Социални услуги в домашна среда   

Година 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

пол мъже жени жени мъже жени мъже 

Брой 8 30 19 5 14 3 

Брой чакащи 

ползватели 
38 24 17 

 

3. Топъл обяд в  община Брусарци – броя на ползвателите е увеличен 
 

 Година 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Пол мъже жени мъже жени мъже жени 

Брой 12 18 21 29 28 42 

Общ брой  30 50 70 

 

 

4.   Услуга в общността: 

И през 2018 г. продължава реализацията на социалната услуга по предоставяне на 

грижи в домашна среда – дейности „ личен асистент”, „ социален асистент” и „ 
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домашен помощник” по ПМС №332/ 21.12-2017 г. Услугата се предоставя от 31 

лица назначени на трудов договор обслужват 94 потребители зависими от 

постоянни грижи, поставени в риск от институционализация. В переспектива 

община Брусарци ще се стреми да изгражда ефективна мрежа чрез развитие на 

партньорства със Сдружения, Фондации и други неправителствени организации, 

работещи в сферата на предоставяне на социални услуги, с цел по-ефективно и 

качествено обслужване на целевите групи на територията на общината. 

Продължава съвместната работа в мрежа с местните институции – ДСП, МКБППМН, 

ЦДГ и други по изпълнение на различни проекти. 

Планирани и неизпълнени СУ: 

1. Център за обществена подкрепа /към гр. Лом/ 

2. ПЛДЦСХ с капацитет 20 места  

3. По проект „Център за иновативни комплексни социални услуги” - приключил 

4. , ОП “Развитие на човешките ресурси” - приключил 

 

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ  

 

 

население 

/към  31.12. 2018г/ 

по постоянен адрес - 9168 

по настоящ адрес - 9013 

 

 

 

възраст общо мъже жени 

от 0 г.  до 19 г. 1922 1000 922 

от 20  до 64 г.  5108 2696 2412 

от 65 г. до 100 + г. 2191 842 1349 

 

 

 

 

лица в неравностойно положение 2018 г. 

/бр./ 

Самотноживеещи стари  хора  460 
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По данни на МКБППМН 

 

    Деца с противообществени прояви 

2018 г.  

/бр./ 

20 

 

Социални услуги, които продължават да функционират и през 2018 г. 

1.  Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения /ДПЛСН/. 

Целева група: Лица със сетивни нарушения, установени с експертно 

решение-ТЕЛК 

 Капацитет: 48 лица. 

Ползватели на услугата - 41 лица. 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 8 3 

от областта (брой) 12 2 

от други области в страната (брой) 10 6 

Общ брой 41 

 

2. Домашен социален патронаж. 

Целева група: пенсионери, лица с увреждания от всички населени места 

в общината Капацитет на услугата: 100 лица. 

Ползватели на услугата: 78 лица. 

 

 

Смъртност възраст 2018 г. 

от 0 до 19 г. 0 

от 20 до 85+ г. 146 

мъже 77 

жени 69 
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Година 2018 г. 

Пол мъже жени 

Брой 512 615 

Общ брой  1127 

 

 

 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Българи 95 % 96 % 94 % 

Роми 5 % 4 % 6 % 

 

 

3.  По Оперативната програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, проект «Осигуряване на топъл обяд в община Вълчедръм». 

Обществена трапезария 

Целева група по проекта са: лица без доход; лица с пенсии над минималния 

размер и лица с минимален доход, но в изключително тежко здравословно, 

финансово или социално състояние. 

Капацитет/ ползватели: 50 лица. Обществена трапезария по проект „Осигуряване 

на топъл обяд в Община Вълчедръм”, процедура на директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 

2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане 

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

31-60 год. 3 2 0 

Над 61 год. 47 11 37 

Общо 50 13 37 

Година 2018 г. 

пол жен

и 

мъже 

от общината (брой) 615 512 

Общ брой 1127 
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4.  По проект „Център за почасови интегрирани услуги за социално 

включване в общността и в домашна среда в община Вълчедръм”, ОП 

“Развитие на човешките ресурси”. 

Дейности - предоставяне на почасови интегрирани услуги за социално включване 

в общността и в домашна среда на лица с увреждания и техните семейства; лица 

над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. 

 

5.  Личен асистент, социален асистент, домашен помощник – 61лица 

Дейност - Социална услуга в семейна среда за лица с увреждания и лица над 65 г. 

с ограничения или в невъзможност за самообслужване.  

 

6.  Приемна грижа, ОП “Развитие на човешките ресурси” 

Дейност - Предоставяне на приемна грижа за изоставени деца от 0 до 18 години и 

деца в риск от изоставяне 2 семейства с 5 настанени лица 

 

7.  Клуб на пенсионера в следните населени места: гр. Вълчедръм, с. Мокрещ, 

с. Разград, с. Долни Цибър 

 

8.  Клуб на хора с увреждания в с. Септемврийци. 

 

 

9.  Здравен медиатор - 1 лица. 

Целева група: Уязвими групи от компактни ромски общности - деца, бременни, 

хронично болни. 

 

МОНИТОРИНГ 

Не е стартирала дейността на: 

1. Дневен център за възрастни хора с. Ботево. 

2. Център за обществена подкрепа гр. Вълчедръм 

3. Център за социална рехабилитация и интеграция с. Мокреш 

4. Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични 

разстройства или деменция с. Мокреш 
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ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(наименование  и източник на финансиране) 
2018 г.  

Проекти в процес на реализация Предоставяне на социални услуги в 

общността „личен асистент”, „социален 

асистент” и „домашен помощник” – 

финансирани по Постановление №332 

на Министерски съвет от 22 декември 

2017г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2018г. 

 

 

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ  

 

население 

/към  31.12. 2018г -/по постоянен адрес - 7964 

                             по настоящ адрес - 7521 

 

 

 

Смъртност  възраст 2018 г. 

мъже 79 

жени 75 

 

 

 

 

 

 

Информация за деца, жертва на насилие 

 

Случаи, в които е свикван  Мултидисциплинарния  екип на местно ниво при 

сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие, съгласно 

подписаното от 15.03.2010 г.  Споразумение за сътрудничество между МТСП, 

МВР, МОМН, МП, МВР, МК, МЗ, ДАЗД, АСП и НСОРБ                                        

2018 г. 

/бр./ 

4 

 

лица в 

неравносто

йно 

положение 

2018 г. 

/бр./ 

Самотножи

веещи 

стари  хора  

694 

 

   По данни на МКБППМН 

 Деца с противообществени прояви 

2018 г.  

/бр./ 

23 
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Социални услуги, които продължават да функциониращи и през 2018 г.: 

1.  Домашен социален патронаж - гр. Вършец 

Целева група: предоставяне храна по домовете на възрастните, самотни и болни 

хора в общината. Обхваща гр. Вършец, кв. Заножене и селата: Долна Бела Речка, 

Горна Бела Речка, Долно Озирово, Горно Озирово, Стояново, Черкаски, Спанчевци 

и Драганица. Капацитет: 130 места. 

Ползватели на услугата - 130 лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

физически увреждания - гр. Вършец 

Целева група: рехабилитация и трудотерапия за лица с физически увреждания. 

Капацитет: 15 лица. 

Ползватели на услугата -15 лица.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. По проект Домашни помощници Целева група - лица полагащи 

постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко 

болен., потребители -72 бр. Гр.Вършец,с.Спанчевци,с.Черкаски, с.Стояново, 

с.Долно Озирово ,с.Горно Озирово,с.Драганица,с.Долна Бяла речка 

 

 

потребители 2018 г. 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната система 

1 

Възрастова 

група 
Мъже Жени 

31-60 год. 1  

Над 61 год. 9 5 

Общо 15 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 4 5 

от областта (брой) 1  

от други области в 

страната (брой) 

1 4 

Общ брой 15 
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4.  По Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, 

проект «Осигуряване на топъл обяд в община Вършец », Обществена 

трапезария в гр. Вършец, кв. Заножене и селата: Долна Бела Речка, Горна Бела 

Речка, Долно Озирово, Горно Озирово, Стояново, Черкаски, Спанчевци и 

Драганица. Дейност по проекта: задоволяване на потребностите от храна за 

хора, които не могат да си осигуряват сами. Услуги/дейности - Мобилна работа/ 

изнесени услуги – ежедневно предоставяне на топъл обяд.  Средствата са 

осигурени по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) в България. Основната цел на проекта е свързана 

с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с 

храни, с оглед преодоляване на основно материално  Потребители - 125 лица 
Брой реални ползватели на услугата за година - 130 

5.  Клубове на пенсионера 

6.  Здравен медиатор - 1 лице 

дейностите по превенция за деца и семейства в риск от уязвими общности /главно 

от ромски произход/ 

7.  Филиал на Център за обществена подкрепа - гр. Берковица. 

Целева група: Семейства в риск, деца с поведенчески проблеми и прояви, 

обучение и подкрепа на приемни родители. 

8.  Филиал на Семейно-консултативен център - гр. Берковица. 

9.  Приемна грижа 

 

МОНИТОРИНГ 

Планирани и неразкрити  СУ: 

1. ДЦСХ - неуточнена година за разкриване и капацитет. 

2. Отпада услугата личен асистент  

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 35 39 

от областта (брой)   

от други области в страната (брой)   

Общ брой 72 
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3. Продължават през 2019г По Оперативната програма за храни и/или 

основно материално подпомагане, проект «Осигуряване на топъл обяд в 

община Вършец », Обществена трапезария в гр. Вършец, Домашни 

помощници . 

 

 

 

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО  

 

 

 

население 

/към  31.12. 2018 г./ 

по постоянен адрес – 2001 

по настоящ адрес - 2292 

 

 

 

възраст общо мъже жени 

от 0 г.  до 19 г. 164 78 86 

от 20  до 64 г.  1070 670 400 

от 65 г. до 100 + г. 890 341 549 

 

 

 

лица в неравностойно положение 2018 г. 

/бр./ 

Самотноживеещи стари  хора  620 

Бездомни лица  0 

Други групи хора в неравностойно положение  

(допишете като добавите допълнително 

редове) 

Хора с увреждания 

 

 

350 

28 

Смъртност/ възраст 2018 г. 

от 0 до 19 г. 0 

от 20 до 85+ г. 50 

мъже 20 

жени 19 
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Деца в риск 

Самотни родители 

Лица обект на месечно социално подпомагане 

16 

20 

 

 

по данни на МКБППМН 

    Деца с противообществени прояви 

2018 г.  

/бр./ 

0 

 

Социални услуги, които продължават да функциониращи и през 2018 г.: 

1. Домашен социален патронаж. 

Целева група: Лица в нетрудоспособна възраст, лица с трайно намалена 

работоспособност над 71%, самотни лица, пенсионери над 60 годишна възраст, 

деца до 18 годишна възраст с увреждания. Потребителите на услугата са от 

селата: Каменна Рикса, Чемиш, Видлица, Гаврил Геново, Георги Дамяново, 

Еловица, Говежда, Дълги Дел, Дива Слатина, Главановци и Копиловци. Капацитет: 

150 места. 

Година/ ПОЛЗВАТЕЛИ 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 20 22 

от областта (брой) 0 0 

от други области в страната (брой) 0 0 

Общ брой 42 

 

2.  Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - с. 

Гаврил Геново. Целева група: Деца отглеждани в ДЦЛРГ преди настаняването им в 

центъра, както и такива изведени от семейството. 

Капацитет: 15 места. 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой)  2 
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3.  Дом за възрастни хора с психични разтройства /ДВХПР/ - с.Говежда 

Целева група: Мъже навършили пълнолетие с ЕР на ТЕЛК, с психични 

заболявания. Капацитет: 70 места. 

 

 

 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой)  1 

от областта (брой)  24 

от други области в 

страната (брой) 

 45 

Общ брой 70 

 

 

 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Българи 61 61 64 

Роми 5 6 4 

Турци 4 3 2 

 

4.  Личен асистент. Домашен помощник. 

Целева група: Деца и лица с трайни увреждания, лица над 65 г. с ограничения или 

в невъзможност за самообслужване. Капацитет: 40 места.,заетост - 70 

от областта (брой) 5 6 

от други области в страната (брой)  2 

Общ брой 15 

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

19-30 год.  3  

31-60 год.  25  

Над 61 год.  42  

Общо  70  
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5.  Клуб на пенсионера 

Целева група: Пенсионери, които нямат сериозни здравословни проблеми и се 

обслужват сами. 11 клуба в общината 

6.  По Оперативната програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, проект «Осигуряване на топъл обяд в община Георги Дамяново» 

Целева група в проекта са: Лица на месечно подпомагане по реда и условията на 

чл. 9 от ППЗСП; Лица и семейства с доказано нисък доход и липса на близки, 

който да се грижат за тях; Лица и семейства подпомагани на основание Нар. РД 07 

- 5 /2008 г. Капацитет: 100 потребители. 

 

 

                                      МОНИТОРИНГ 

 

1. През 2019 година община Георги Дамяново ще продължи да предоставя 

услугата ,,Осигуряване на топъл обяд  2016-2020 год.” на 100 потребителя от 

посочените целеви групи 

 

2. През месец октомври 2016 год. стартира проект „Център за независим 

живот” в община Георги Дамяново към ОПРЧР. Проектът е с продължителност 

25 месеца и е свързан с осигуряване на пълноценен живот чрез повишаване достъпа 

до социално-здравни услуги  на хора с увреждания. Целевите групи, които са 

включени в проекта, са лица с увреждания и хора над 65 г. с ограничения в 

обслужването. Проектът приключи на 31.11.  2018 год.  

 

3. През месец Декември 2018 год. стартира СУ личен асистент и домашен 

помощник по  ПМЗ 344, свързан с осигуряване на грижи в семейна среда за лица 

нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си и  пълноценен живот чрез 

повишаване достъпа до социално-здравни услуги  на хора с увреждания. Целевите 

групи, които са включени в проекта, са лица с увреждания и хора над 65 г. с 

ограничения в обслужването. ПМС 344 действа и в момента. Капацитет- 43, заетост-

70. 

4.  Национална програма за заетост и професионално обучение на хора 

с трайни увреждания, която е с продължителност две години - до 01.08.2018 

година и по нея са назначени 5 лица с трайни увреждания. 

5.  От 11.06.2018г до 11.12.2018г стартира Регионална програма за заетост 

и обучение на община Георги Дамяново – 2018 г. с продължителност шест 

месеца.  Основната цел на програмата е осигуряване на достъп до работни места на 



33 

 

безработни лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда, както и 

създаване на възможности за трудова и социална интеграция на безработни лица, 

отдалечени от пазара на труда. Общият брой безработни лица включени в 

програмата през 2018 година са 3 бр., като основните дейности по програмата 

включват хигиенизиране, събиране и извозване на отпадъци, почистване на сняг и 

лед по улиците, тротоари и площади през зимния период, почистване на 

отводнителни канавки с цел превантивни мерки предпазване от затлачвания и 

наводнения на дворове, къщи и др. 

6. ЦСРИ за деца и възрастни и Защитено Жилище за хора с психически 

разстройства – От вписването в стратегията Общината е искала и е 

кандидатствала за разкриване на  тази дейност, но поради това, че трябва да има 

нов сграден фонд или да напрани реконструкция на стара сграда за което не е 

имала отворена ОС по която да кандидатства  не  е успяла да стартира по  исканата 

СУ и за това по нея няма реализация от страна на Община Георги Дамяново. 

Реализирани  СУ   през 2018 г.: 

1. Личен асистент „Нови възможности за грижа” - 10 лица  

2. ЗЖПЛПР - капацитет 10 места 

3. ЦСРИ - капацитет 20 места, в с. Г. Дамяново 

ЦСРИ с капацитет 30 места в с. Копиловци 

 

                                 ОБЩИНА ЛОМ 

 

Смъртност   
възраст 

2018 г. 

мъже 249 

жени 304 

Социални услуги, които продължават да функциониращи и през 2018г.: 

1.  Дом за пълнолетни лица с деменция - с. Добри дол. 

Целева група: Възрастни хора на средна възраст 70 години, страдащи от 

деменция, освидетелствани от ЛКК или ТЕЛК., макар че се наблюдава тенденция 

за снижаване на възрастта на хората, страдащи от „Деменция” 

население 

/към  31.12. 2018 г./ 

по постоянен адрес - 30 078 

по настоящ адрес -27 869 
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Капацитет: 50 места. 

Ползватели на услугата -91 лица. 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 31 20 

от областта (брой) 10 9 

от други области в 

страната (брой) 

14 7 

Общ брой 91 

 

2.  Дом за стари хора - с. Добри дол. 

Целева група: Потребителите са самотно живеещи възрастни хора и възрастни с 

невъзможност на близките да се грижат за тях. Брой чакащи ползватели – 1 

Капацитет: 25 места. Ползватели на услугата - 35 лица. 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 12 11 

от областта (брой) 5 3 

от други области в страната (брой) 3 1 

Общ брой 35 

 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Българи 31 29 32 

Роми 0 2 3 

 

3.  Дом за пълнолетни лица с физически увреждания - с. Орсоя. 

Целева група: възрастни хора над 18 години с трайно намалена работоспособност 

и физически увреждания установени от ЛКК и ТЕЛК. Потребителите на ДПЛФУ - с. 

Брой чакащи 

ползватели  

2018 г. 

пол жени мъже 

Брой 31 18 

Общ брой 49 
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Орсоя са предимно възрастни хора със средна възраст 75 години, с множество 

заболявания и физически увреждания, за които са изчерпани всички възможности 

за обгрижване в обичайната домашна среда. 

Капацитет: 50 места. Ползватели на услугата -74лица. 

 

 

Година 2018 г. 

Пол мъже жени 

Брой 38 36 

Общ брой  74 

 

 

4.  Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Свети Георги 

Победоносец” - гр. Лом 

Целева група: лица над 18 години с различна степен па умствена изостаналост, 

същите нямат дом и/или близки, които биха се ангажирали с полагането на 

нужните за спецификата на здравословното им състояние грижи Капацитет: 35 

места. Брой чакащи ползватели-40 Ползватели на услугата - 36 лица. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 4 2 

от областта (брой) 2 4 

от други области в страната (брой) 7 17 

Общ брой 36 

 

 

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

19-30 год. 1 1 0 

31-60 год. 31 20 11 

Над 61 год. 4 2 2 

Общо 36 23 13 

 

Брой чакащи 

ползватели  

2018 г. 

пол жени мъже 

Брой 8 11 

Общ брой 19 

Етнически 

произход/

година 

 

Брой и/или процент 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Българи 28 25 25 

Роми 7 10 10 

Турци 1 1 1 
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5.  Домашен социален патронаж - гр. Лом 

Целева група - лица в пенсионна възраст, хора с увреждания с намалена 

работоспособност над 70%, ветерани от войните, военноинвалиди и военно 

пострадали, самотно живеещи лица на територията на община Лом. 

Капацитет: 210 места. 

Ползватели на услугата - 370 лица. 

 

Година 2018 г. 

пол мъже жени 

от общината (брой) 135 235 

Лом 109 219 

Трайково  6 3 

Сталийска махала 3 2 

Замфир 6 3 

Ковачица 7 3 

Станево 3 1 

Долно Линево 1 4 

Общ брой 370 

 

6.  Център за временно настаняване - гр.Лом. 

Целева група: Бездомни лица от общината и региона, временно или трайно 

лишени от дом. Капацитет: 10 места. 

Ползватели на услугата - 18лица. 

 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 2 10 

от областта (брой) 2 4 

от други области в страната (брой) 0 0 

Общ брой 18 
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7.  Дневен център за стари хора - гр. Лом 

Целева група - Възрастни хора в пенсионна възраст запазили активното си 

отношение към социалния живот, които имат възможност за културни и социални 

изяви. Брой реални ползватели на услугата за година – 51 Капацитет: 40 

места. 

8.  Дневен център за стари хора „Дом край Дунав”- с. Ковачица 

Целева група - възрастни хора на пенсионна възраст, предимно самотно живеещи, 

изпаднали в социална изолация. Ползвателите са от с. Ковачица  

Капацитет: 35 места. 

 

 

 

 

 

 

9.  Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 

„Нов дом-нов шанс“ - гр. Лом, 01.06.2017 г. 

Целева група - деца на възраст от 3 до 18 години, за които до момента на 

настаняването им в ЦНСТДБУ "Нов дом-нов шанс" няма възможност да бъдат 

отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на роднини и близки или в 

приемно семейство; Ако продължават да учат в дневна форма на обучение могат 

да ползват услугата до завършване на срeдно образование, но не по-късно от 

навършване на 20-годишна възраст. Капацитет: 9 места. Всички деца от ЦНСТДБУ 

през 2018 г. бяха включени в проект „Да превърнем предизвикателствата във 

възможност” на Фонд ‚Ние можем“ 2018. 

 

 

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. - - - 

4-7 год. 1 1 - 

8-18 год. 11 3 8 

Общо 12 4 8 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 29 6 

Общ брой 35 



38 

 

 

 

10.  Център за социална рехабилитация и интеграция - гр.Лом. 

Целева група - Лица с увреждания, които живеят в домашна среда или близка до 

нея и ползват почасови социални услуги на база изготвени индивидуални 

планове. 

Капацитет: 60 места. 

Ползватели на услугата - 202 лица. 

 

Година 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

пол мъже жени жени мъже жени мъже 

от общината (брой) 67 86 121 63 93 109 

от областта (брой)       

от други области в страната (брой)       

Общ брой 153 184 202 

 

Етнически произход  

Българи- 90% 

Роми- 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „За 

по-щастливо детство“ - гр. Лом 

Потребители обхванати от образователната система - 14 

Целева група - деца от 0 до 18 год., лишени от грижи, за които до момента на 

приемането им в ЦНСТДБУ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в 

биологичното семейство, в семейство на близки и роднини или в приемно 

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. 2 1 1 

4-7 год. 11 6 5 

8-18 год. 32 19 13 

19-30 год. 8 5 3 

31-60 год. 15 6 9 

Над 61 год. 134 56 78 

Общо 202 93 109 
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семейство. Етнически произход : Роми - 14 През 2018 г. на екипа беше 

предоставена професионална подкрепа /супервизия/ от Сдружение „Закрилници“ 

за повишаване ефективността, компетентностите и капацитета на екипа, чрез 

предоставяне на адекватна подкрепа и повишаване на уменията, знанията и 

способностите за справяне с професионални проблеми. Вид на супервизията - 

групова и супервизия по случай. 

Капацитет: 12 места. 

Ползватели на услугата - 14 лица. 

 

Година 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

пол мъже жени жени мъже жени мъже 

от общината (брой) 10 4 5 6 4 6 

от областта (брой) 13 8 2 3 1 2 

от други области в страната (брой) 1 1 1 3 0 1 

Общ брой 23 20 14 

 

12.  Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с 

увреждане „Мечта“ - гр. Лом. 

Целева група: деца от 3 до 18 годишна възраст и младежи от 18 до 35 години с 

увреждания, които не е възможно да бъдат отглеждани в биологичните семейства. 

Услугата функционира, като запазва своя капацитет от 14 потребители. Във връзка 

с измененията на ППЗСП от 01.01.2018 г. целевата група се запазва. 

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

 8-18 год. 2 1 1 

19-30 год. 10 6 4 

31-60 год. 2 0 2 

Над 61 год. 0 0 0 

Общо 14 7 7 
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Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Българи 6 7 7 

Роми 7 6 6 

Турци 1 1 1 

 

13.  Защитено жилище за лица с психични разстройства - с. Замфир. 

Целева група: Лица с висока степен на зависимост от грижа, изведени от 

специализирани институции за възрастни хора с увреждания. 

Капацитет: 10 места. 

Чакащи ползватели - 43 лица 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 5 4 

от областта (брой) 5 4 

от други области в страната (брой)  1 

Общ брой 10 

 

 

14.  Център за обществена подкрепа - гр. Лом, с филиали 

гр.Вълчедръм, гр. Брусарци и с. Медковец. 

Целева група - Деца от 0 до 18 години в риск, Деца от 0 до 18 години и 

техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична 

превенция, както и различни информационни кампании; Деца и младежи в 

специализирани институции или услуги от резидентен тип ; Младежи, напускащи 

специализирани институции или услуги от резидентен тип; Бременни жени/ 

родители законни представители на дете в риск, за които ОЗД/ДСП е преценил, че 

има нужда от специфична подкрепа или съдействие; Кандидати за или вече 

одобрени семейства; Кандидати за или вече одобрени осиновители. През 2018г. са  
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приключени 112 случая . При 79 % от общият брой случай е постигнат 

планираният резултат. Капацитет - 60 

Брой реални ползватели на 

услугата за година Година 
2018 г. 

пол Жени мъже 

от общината (брой) 85 55 

от областта (брой) 18 18 

от други области в страната (брой)   

Общ брой 176 

 

 

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. 7 2 5 

4-7 год. 17 10 7 

8-18 год. 89 40 49 

19-30 год. 24 9 15 

31-60 год. 34 10 24 

Над 61 год. 5 2 3 

Общо 176 73 103 

 

 

15. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства - гр. Лом 

Целева група - Лица с висока степен на зависимост от грижа, изведени от 

специализирани институции за възрастни хора с увреждания, или е налице риск от 

институционална грижа. Капацитет: 10 места. 

Ползватели на услугата - 11 лица. 

потребители 2018 г. 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната 

система 

95 

Брой потребители, 

необхванати от 

образователната 

система 

11 

Брой 

чакащи 

ползватели  

Година 

2018 г. 
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16.По Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, 

проект «Осигуряване на топъл обяд в община Лом», Обществена 

трапезария в гр. Лом, кв.Стадиона, кв.Младеново, кв.Момин брод, кв.Хумата 

Дейност по проекта: задоволяване на потребностите от храна за хора, които не 

могат да си осигуряват сами. 

17 . По проект „Приеми ме - 2015”, ОП “Развитие на човешките ресурси”, 

Дейност по проекта - Отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е 

настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство - 41 

семейства с настанени 79 деца. 

18. По проект „Община Лом - в грижа за децата", схема „Услуги за ранно 

детско развитие”, ОГ1 “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Център 

за ранна интервенция на уврежданията. 

Дейност по проекта - Предоставяне на комплекс от интегрирани услуги за ранно 

детско развитие на 250 деца от 0 до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. 

деца с увреждания и техните семейства. 

19 .  По Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”, личен 

асистент Капацитет - 32 лични асистенти, 32 потребители  

20 .   Здравни медиатори - 3 бр. 

 

 

 

 

пол жени мъже 

Брой 24 67 

Общ брой 91 

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год.    

4-7 год.    

8-18 год.    

19-30 год.    

31-60 год. 7 7  

Над 61 год. 3 3  

Общо 10 10  
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Мониторинг  

 

Център за обществена подкрепа - гр. Лом, с филиали гр.Вълчедръм, гр. Брусарци и 

с. Медковец.  

В Общинската стратегия бе заложено разкриването на Център за обществена 

подкрепа през 2016 г., с капацитет 50 потребители.  Дейностите по подготовката 

за разкриване на ЦОП са извършени  с идентифициране на източници на 

финансиране и избор на подходящо местоположение.  Предвидено бе  ЦОП - Лом 

да започне да функционира през 2016 г. и най-късно през 2020 г. да достигне 

пълен капацитет - 90 и предполагаем брой ползватели за година около 180 – 200 

души, обхващайки и общините Брусарци и Медковец, както и разкриване на 

филиал на ЦОП - Лом в община Брусарци. През 2018 г. със Заповед № РД 01-

0047/10.01.2018г. на Заместник изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане към Министерство на труда и социалната политика, считано от 

01.02.2018г. капацитетът  на услугата е увеличен на  60 лица. 

Планирани СУ за деца за разкриване през 2018г.: 

Увеличаване капацитета на ЦОП от 50 на 60 места; 

Филиали на СКЦ /»УНИЦЕФ»/за общините Лом, Брусарци, Вълчедръм и 

Медковец 

Приемна грижа «И аз имам семейство» - 60 лица 

Наблюдавано жилище - капацитет 10 места 

ЦНСТДМ с капацитет 15 места 

ДЦДУ с капацитет 20 места 

Здравен медиатор - от 3 на 5 бр. 

Планирани СУ за пълнолетни лица: 

3 бр. ЦНСТПЛПР или ЦНСТПЛД с капацитет по 10 места ЗЖПЛУИ с 

капацитет 10 места 2 бр. ЦНСТПЛПР или ЦНСТПЛД  

 

1. През м. май 2018 г. стартираха дейностите по проект „Открий таланта си”, 

ОП «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.009 

„Открий ме“., изпълняван от Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални 

услуги” и Община Лом – партньор. По проекта се предоставя и индивидуална 

терапевтична и консултативна подкрепа. Дейността се извършва от детски 

психиатър, невролог и рехабилитатор, който  предоставя рехабилитационна 

подкрепа на 14 деца и младежи за общо 80 часа месечно /0,5 щатна бройка на 

трудов договор/. 
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2. Проект „Осигуряване на топъл обяд в град Лом“, финансиран от 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура 

BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016 - 2019“; 

3. Проект „Община Лом- в грижа за децата“, финансиран от ОПРЧР 2014-2020, 

процедура BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“; 

4. Социална услуга в домашна среда „Личен асистент“ съгласно ПМС 

332/22.12.2017 г. с финансиране от Агенция за социално подпомагане; 

Проект „Приеми ме 2015“, финансиран по ОПРЧР 2014-2020, процедура: 

BG05М9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“; 

5. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА - След извършен мониторинг от страна 

на Инспекторатът на Агенция за социално подпомагане,  със Заповед №РД01-

1434/25.07.2018 г. на Изпълнителния Директор на АСП, считано от 01.08.2018 г. 

капацитетът е намален на 33 места.  

6. ЦНСТ без увреждания НОВ дом- Нов шанс- по проект „Да превърнем 

предизвикателствата във възможност“От 06.07.2018г. за 6 месеца, Фондация 

„BCause: в помощ на благотворителността в България” чрез Фонд „Ние можем“ 

Продължителност на проекта 23 месеца – от м.05.2018 г. до м.04. 2020 г 

Постигнати резултати: Обогатено познания за професионална ориентация и 

реализация след напускане на ЦНСТДБУ. 

Дейност 1. Осъществяване на обучение на младежите в така наречените меки или 

преносими умения. 

Дейност 2. Осъществяване на контакт с  подходяща автошкола за обучение на 

младежите. 

През 2019г.  да бъдат открити СУ  

1. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания  

2. Преходно жилище за деца от 15 до 18год. По програма „ Региони в растеж” 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ  

 

население 

/към  31.12. 2018 г./ 

по постоянен адрес -3685 

по настоящ адрес- 3921 

 

 

възраст общо мъже жени 

от 0 г.  до 19 г. 579 225 354 

от 20  до 64 г.  1889 870 1019 

от 65 г. до 100 + г. 1217 892 325 

 

 

Смъртност /възраст 2018 г. 

от 0 до 19 г. 0 

от 20 до 85+ г. 90 

   мъже 41 

жени 49 

 

 

 

 

 

 

лица в неравностойно положение 2018 г. 

/бр./ 

Самотноживеещи стари  хора  237 

Бездомни лица  1 

Други групи хора в неравностойно положение  

(допишете като добавите допълнително редове) 

115 

 

по данни на 

МКБППМН 

    Деца с 

противообществе

ни прояви 

2018 г.  

/бр./ 

3 
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Социални услуги, които продължават да функциониращи и през 2018 г.: 

1.  Дневен център за стари хора с.Медковец 

Дейност - Комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно 

обслужване на потребителите през деня. 

Капацитет: 20 места. Етнически произход – Българи- 14, Роми – 5 

 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 2 17 

от областта (брой)   

от други области в страната (брой)   

Общ брой 19 

 

2.  По Оперативната програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, проект «Осигуряване на топъл обяд в община Медковец» 

Целева група в проекта са: Лица без доход; Самотноживеещи лица и семейства 

получаващи минимална пенсия; Лица на месечно подпомагане по реда и 

условията на чл. 9 от ППЗСП; Лица с пенсии над минималния размер и лица с 

минимален доход, но в изключително тежко здравословно, финансово или 

социално състояние. 

3. Общинско социално предприятие „Озеленяване, благоустрояване и 

социални дейности“ с.Медковец 

а. Домашен социален патронаж  

б. Озеленяване и благоустрояване 

4.  Обществена трапезария с. Медковец, Фонд „Социално подпомагане” 

МТСП Целева група: Хора които не могат да си осигурят сами храна. 

5. По Национална програма ’’Асистенти на хора с трайни увреждания”, Личен 

асистент 

Целева група: Лица с над 90% трайно намалена работоспособност с чужда 

помощ, които не могат сами да задоволяват основните си жизнени потребности. 

6.  По проект „Приеми ме”, - 4бр. Отглеждане и възпитание в семейна среда 

на дете, което е настанено в семейство на роднини или близки или в приемно 

семейство; 
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7.  Здравен медиатор - 1 лице.  Посредничество за достъп до здравни услуги 

в ромските общности. Профилактика за деца и възрастни; участие в превенция на 

изоставянето, дейности в подкрепа на майчинството и др. 

 

МОНИТОРИНГ 

Планирани и нереализирани за разкриване СУ : 

Приемна грижа - 9 бр. 

ДЦСХ с капацитет 20 места в с. Расово  

 

 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(наименование  и източник на финансиране) 
2018 г.  

Проекти в процес на реализация ПМС 332/2017; ПМС 344/2018 

Реализирани проекти  „Топъл обяд“, „Приеми ме 2015“ 

 

 

 

ОБЩИНА МОНТАНА 

 

население 

/към  31.12. 2018 г./  

по постоянен адрес- 58254 

по настоящ адрес - 52769 

 

 

възраст общо мъже жени 

от 0 г.  до 19 г.  9979 5089 4890 

от 20  до 64 г.  36330 18241 18089 

от 65 г. до 100 + г. 11209 4725 6484 
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Смъртност   

възраст 
2018 г. 

от 0 до 19 г. 5 

от 20 до 85+ г. 661 

мъже 388 

жени 273 

 

 

 

по данни на МКБППМН 

    Деца с противообществени прояви 

2016 г.  

/бр./ 

2017 г.  

/бр./ 

2018 г.  

/бр./ 

8    10 6 

 

Информация за деца, жертва на насилие 

Случаи, в които е свикван  Мултидисциплинарния  екип на 

местно ниво при сигнал за дете, жертва на насилие или в 

риск от насилие, съгласно подписаното от 15.03.2010 г.  

Споразумение за сътрудничество между МТСП, МВР, 

МОМН, МП, МВР, МК, МЗ, ДАЗД, АСП и НСОРБ                                        

2018 г. 

/бр./ 

6 

 

по данни на 

МБАЛ д-р 

Стамен Илиев 

2018 г.  

/бр./ 

Брой деца с 

увреждания/Т

ЕЛК/ 

3304 

живородени 553 

мъртвородени 1 

Аборти до 18 

год. 

10 

Над 18 год.  88 

лица в неравностойно положение 2018 г. 

/бр./ 

Самотноживеещи стари  хора  1092 

Бездомни лица  - 

Други групи хора в неравностойно 

положение  

(допишете като добавите 

допълнително редове) 

4860 
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Социални услуги, които продължават да функциониращи и през 2018г.: 

1. Център за обществена подкрепа /ЦОП/ - гр. Монтана. 

Целева група: Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства; семейства, при 

които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана 

институция; семейства, при които има риск от разрушаване на семейните връзки и 

отношения; кандидати за или вече одобрени приемни семейства; кандидати за или 

вече одобрени осиновители; семейства с деца със специални образователни 

потребности; деца в специализирани институции, на които предстои извеждане от 

институцията; 

Капацитет: 60 места. 

Ползватели на услугата - 451 лица. 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 138 106 

от областта (брой) 106 90 

от други области в страната (брой)   

Общ брой 440 

 

 

 

 

 

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. 62 30 32 

4-7 год. 21 9 12 

8-18 год. 130 51 79 

19-30 год. 52 32 20 

31-60 год. 155 66 89 

Над 61 год. 20 8 12 

Общо 440 196 244 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Българи 159 171 154 

Роми 242 280 218 

Турци    

Други   4 

Няма данни   64 
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2.  Кризисен център - гр. Монтана. 

Целева група: Деца от 0 до 18 години и семействата им с проблеми, довели до 

дефицит в социалното функциониране в една или повече области- поведение, 

стандарт на живот, здравословен начин на живот. 

Капацитет: 10 места. 

Ползватели на услугата - 28 лица. 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 4 2 

от областта (брой) 10 2 

от други области в страната (брой) 2  

Общ брой 20 

 

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год.    

4-7 год.    

8-18 год. 19 4 15 

19-30 год.    

31-60 год. 1  1 

Над 61 год.    

Общо 20 4 16 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Българи 8 10 7 

Роми 10 18 11 

Други          2               
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потребители 2018 г. 

Брой потребители, обхванати от 

образователната система 

19 

 

3. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - гр. 

Монтана. Целева група: Деца от 3 до 18 години, лишени от родителска грижа, за 

които до момента на приемането им са изчерпани възможностите за оставане и 

връщане в биологичното семейство. Капацитет: 10 места/9+1/. 

Ползватели на услугата - 11 лица. 2018г.  1 девойка е невършила пълнолетие през 

м. март и с декларация е напуснала ЦНСТБУ2018г. 2 девойки са напуснали 

ЦНСТДБУ, поради сключване на граждански брак. През 2018г. 2 момичета са 

настанени в ЦНСТДБУ – 1 от Кризисен център Монтана  1 момиче, изведено от 

приемно семейство. 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 4 2 

от областта (брой) 4 1 

от други области в страната (брой)   

Общ брой 11 

4. Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания /ДЦДМУ/ - 

гр. Монтана. 

Целева група: Деца и младежи от 3 до 18 годишна възраст с умствени и 

физически увреждания. 

Капацитет: 36 места. 

Ползватели на услугата - 45лица. 

 

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. 2 1 1 

4-7 год. 9 5 4 

8-18 год. 34 20 14 

Общо 45 27 18 

 

потребители 2018 г. 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната 

система 

41 

Брой потребители, 

необхванати от 

образователната 

система 

2 
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Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Българи 34 34 37 

Роми         8         11       6 

 

5.  Приемна грижа. 

Услугата стартира през 2011 г. Продължава втора фаза на проект “И аз имам с-во”. 

Изграден е Областен екип по приемна грижа в изпълнение на целите на  “Приеми 

ме” 2016-2020 г. Осем общини на територията на Област Монтана имат 

споразумения с АСП и успешно предоставят услугата. Изпълнени са 

количествените индикатори. Предоставя се грижа на изоставени деца, на деца в 

чиито семейства няма необходимият родителски капацитет, на неглижирани деца. 

В 137 приемни семейства и семейства на близки и роднини  се отглеждат и 

възпитават в семейна среда 126 деца. 

6.  Личен асистент, Социален асистент, Домашен помощник. ОПРЧР - 

„Независим живот“ 

Целева група: деца, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си. 

7.  Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания. 

Целева група: Деца с увреждания. 

Капаците т: Три структури всяка с капацитет 14 места /12+2 резерв/. 

Ползватели на услугата - 13 лица.  

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 1 3 

от областта (брой) 2 4 

от други области в страната (брой) 1 3 

Общ брой 14 
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година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

8-18 год. 10 7 3 

19-30 год. 2 1 1 

31-60 год. 2 2 - 

Над 61 год.    

Общо 14 9 4 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Българи 6 6 7 

Роми 7 7       7 

 

8.  Зона заКрила.  Целева група: деца, жертви на насилие. 

9.  Комплекс за здравни и социални услуги - „Свети Мина“. 

9.1 Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/ 

 

Година 2018 г. 

Пол мъже жени 

Брой 15 10 

Общ брой  25 

 

9.2 ЦНСТДМУ ППМГ -/център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа/ 

 

Година 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Брой 8 8 8 
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9.3 Звено „Майка и бебе“. –капацитет – 4 Целева група: Бременни майки в риск. 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 5  

от областта (брой) 1  

от други области в страната (брой) 1  

Общ брой 7 

 

10. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с тежки 

множествени увреждания и потребности от постоянна медицинска грижа. 

Целева група: деца и младежи с тежки увреждания и потребности от постоянна 

медицинска грижа. Капацитет: 8 места. 

 

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. 3 1 2 

8-18 год. 5 5  

Над 61 год.    

Общо 8   

 

11.  Дневен център за деца и младежи с увреждания. Целева група: Деца и 

младежи с увреждания. Капацитет: 20 места 

Ползватели 

на услугата 

/година 

2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. 8 4 4 

4-7 год. 8 5 3 

8-18 год. 9 6 3 

Общо  15 10 
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Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Българи 3 8 15 

Роми 15 14 10 

 

12.  Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания Целева 

група: Деца и младежи с увреждания. -2 Капацитет: 14 места 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 1 3 

от областта (брой) 2 4 

от други области в страната (брой) 1 3 

Общ брой 14 

 

 

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

8-18 год. 10 7 3 

19-30 год. 2 1 1 

31-60 год. 2 2 - 

Над 61 год.    

Общо 14 9 4 

 

13.  Дом за пълнолетни лица с физически увреждания- с. Горна Вереница 

Целева група: възрастни хора с трайно намалена работоспособност и физически 

увреждания установени or ЛKK и ТЕЛК. 

Капацитет: 42 места. 

Ползватели на услугата - 57 лица. 
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Година 2018 г. 

Пол мъже жени 

Брой 32 25 

Общ 

брой  

57 

 

 

14.  Преходно жилище за лица с физически увреждания - с. Горна Вереница 

Целева група: лица с физически увреждания. Капацитет: 8 места. Ползватели на 

услугата - 6 лица, от общината 2 жени и 1 мъж, от областта -1 жена и 1 мъж, от 

други области 1 мъж. 

 

 

15. Домашен социален патронаж - гр. Монтана 

Традиционно предоставяната социална услуга “Домашен социален патронаж” 

функционираща като местна дейност, която  увеличава ежегодно броя на 

ползвателите си в почти всички населени места. Наред с доставката на храна се 

предоставят на клиентите на услугата и елементарни битови ремонти, покупка 

на лекарства, заплащане на сметки, което е от изключителна значимост за 

застаряващото население на региона. От 7-8 години приготвят и храна  по 

проект”Обществена трапезария”, а от втората половина на 2017 и по Оперативна 

програма “Храни и или основно  материално подпомагане” по операция 

“Осигуряване на топъл обяд” , където са обхванати около 510 лица. 

16. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - гр. Монтана Целева 

група - лица с умствена изостаналост 

Капацитет: 6 места. 

Ползватели на услугата - 6 лица. 

 

17. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - гр. Монтана Целева 

група - лица с различна степен на умствени и физически увреждания  

Капацитет: 12 места. Ползватели на услугата - 14 лица  

Чакащи ползватели - 3 лица 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 12 14 

от областта (брой) 8 10 

от други области в страната (брой) 5 8 

Общ брой 57 
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година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

19-30 год. 10 5 5 

31-60 год. 4 4  

    

Общо 14 9 5 

 

18. Дневен център за стари хора- гр. Монтана 

Целева група - възрастни хора в пенсионна възраст, па които се задоволяват 

ежедневните потребности от храна и здравни проблеми. 

Капацитет: 9 места. Ползватели на услугата - 9 лица. 

 

19. Център за временно настаняване - Монтана 

Целева група - възрастни хора в пенсионна възраст, на които се задоволяват 

ежедневните потребности от храна и здравни проблеми. Капацитет: 9 места. 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 2 0 

от областта (брой) 1 6 

от други области в страната (брой) 0 0 

Ползватели на услугата/ Общ 

брой 

9 

 

20.  Личен асистент. - ОП „Развитие на човешките ресурси“, НП АХУ - „Личен 

асистент“ По Оперативната програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, проект «Осигуряване на топъл обяд в община Монтана», 

Обществена трапезария. Капацитет: 60 места. 

 

 

21. По проект „Защитено жилище ’’Адаптация”, ОП1 „Развитие на човешките 

ресурси“, Защитено жилище за лица с психични разстройства - гр. Монтана 
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Целева група - лица с психични разстройства. 

Капацитет: 9 места. Ползватели на услугата - 9 лица. 

22. Клубове на пенсионера 

23. Здравни медиатори – 3 бр 

 

Мониторинг 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(наименование  и източник на финансиране) 
2018 г.  

Проекти в процес на реализация 1.“Приеми ме-2015” ОПРЧР 

4.Инвестиция в бъдещето-Услуги за 

ранно детско развитие –ОПРЧР 

5.Независим живот – “Създаване на 

условия за независим живот на 

уязвими лица в Община Монтана” – 

ОПРЧР 

6.”Топъл обяд-2017” 

7.Комплексен подход за ромско 

включване в Община Монтана 

8.Подкрепа за изграждане на 

приобщаваща образователна среда в 

детските градини на територията на 

Община Монтана- УНИЦЕФ 

 

 

Усилията ни са насочени в посока превенция. Гаранция за това е 

продължаващата и през 2018 год. работа по следните проекти: 1.“Приеми ме-

2015” ОПРЧР, “Зона заКрила”, “Инвестиция в бъдещето”-Услуги за ранно детско 

развитие  по ОПРЧР, Комплексен подход за ромско включване в партньорство с 

посолството на Швейцария в България, Подкрепа за изграждане на 

приобщаваща образователна среда в детските градини на територията на 

Общината и Ранна интервенция на уврежданията. 

Година на разкриване на социалната услуга ЦОП– Със заповед РД-01-

0932/11.05.2018г. на Изпълнителния директор на АСП е разкрит Център за 

обществена подкрепа – Монтана с капацитет 25 места, считано от 01.06.2018г.  
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 Планирани и нереализирани за разкриване СУ: 

1. Звено Майка и Бебе - от 4 на 6 места  не е увеличен капацитета 

2. Защитено Жилище за Пълнолетни Лица с Физически Увреждания с капацитет 15 

места не е открит 

3. Здравен Консултативен център  за гр. Монтана, кв. Кошарник и с.  Габровница –

реализиран по Българо- Швейцарски проект – 3 медиатори 

 

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ 

 

 

население 

/към  31.12. 2018 г./ 

по постоянен адрес - 3431 

по настоящ адрес- 3367 

 

възраст общо мъже жени 

от 0 г.  до 19 г. 325 149 176 

от 20  до 64 г.  1898 1062 836 

от 65 г. до 100 + г. 1208 475 733 

 

 

Смъртност   

възраст 
2018 г. 

от 0 до 19 г. 0 

от 20 до 85+ г. 3106 

мъже 1537 

жени 1569 

 

1. Домашен социален патронаж. 

Целева група: възрастни хора, хора с увреждания, ветерани от войни и 

военноинвалиди. Капацитет: 95 потребители. 

 

по данни на МКБППМН 

    Деца с противообществени прояви 

2018 г.  

/бр./ 

2 
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Капацитет / 

Година 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Брой      80 

 

 

Година 2018 г. 

Пол мъже жени 

Брой 53 42 

Брой реални 

ползватели на 

услугата за 

година  

Общ брой  

 

 

95 

 

 

 

 

2.  По Оперативната програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, проект «Осигуряване на топъл обяд в община Чипровци» 

Целева група в проекта са: Лица без доход; Самотноживеещи лица и семейства 

получаващи минимална пенсия; Лица на месечно подпомагане по реда и условията 

на чл. 9 от ППЗСП; Лица с пенсии над минималния размер и лица с минимален 

доход, но в изключително тежко здравословно, финансово или социално 

състояние. 

 

Капацитет 

/Година 

2018 г. 

Пол мъже жени 

Брой 42 28 

Общ брой  70 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 42 28 

Година 2018 г. 

от други области в страната (брой) - - 

Гр. Чипровци 29 32 

с. Мартиново 3 3 

с. Превала 4 7 

с. Бели Мел 1 3 

с. Железна 3 4 

с. Горна Лука 2 3 

с. Равна - 1 

 95 
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Гр. Чипровци 12 8 

с. Бели Мел 5 4 

с. Горна Ковачица 1 1 

С. Горна Лука 7 2 

с. Железна  2 1 

С. Равна 2 1 

С. Превала  5 3 

С. Мартиново 5 5 

С. Митровци 3 2 

 

Година 2018 г. 

пол жени мъже 

Брой 3 4 

Брой чакащи 

ползватели  

             7 

 

година 2018 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. - - - 

4-7 год. - - - 

8-18 год. - - - 

19-30 год. 8 5 3 

31-60 год. 45 27 18 

Над 61 год. 17 10 7 

Общо 70 42 28 

 

3.  Център за почасово предоставяне на социални услуги в 

общността и в домашна среда. 

Целева група в проекта са: са лица с увреждания и хора над 65 г. с ограничения в 

обслужването, самотноживеещи болни лица. 

Капацитет: 165 места. 
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4.  По проект „Приеми ме”, ОПРЧР 

Социалната услуга по проект ’’Приеми ме 2015” е свързана с предоставяне на 

грижи за дете, настанено в приемно семейство или отглеждане на дете от 

професионално приемно семейство.  

По проекта 2 деца са настанени в приемни семейства. 

 

5.  По Национална програма за заетост и професионално обучение 

на хора с увреждания - назначено е 5 лице с трайни увреждания 

6.  По Регионалната програма за заетост - назначени 7 бр. лица  

 

7.  По Национална програма за обучение и заетост на безработни 

лица” Работа” - назначени 2 бр. лица 

 

 

8.  Обществена трапезария Капацитет: 70 места 

 

 

мониторинг 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(наименование  и източник на финансиране) 
2018 г.  

Проекти в процес на реализация  „Домашен социален патронаж“, 

„Топъл обяд“, „Приеми ме“, 

„Възраждане на занаятите в 

Северозапада“ 

Реализирани проекти   „ Домашен социален патронаж“, 

„Топъл обяд“, „Приеми ме“, 

„Възраждане на занаятите в 

Северозапада“ 

 

 

„Възраждане на занаятите в Северозапада“ 

Продължителност на 

проекта от... до... 

  От 02.07.2018-02.11.2019 

 по коя рограма се 

кандидатства/ 

финанасира проекта 

  ОПРЧП 2014-2020 

Партньор/и 

 

  Общ. Чипровци,общ. Г. 

Дамяново и Фондация „ Пътят 

на траките“ 
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Брой ползватели на 

услугата, включени в 

проекта 

  25 

Постигнати резултати   Развитие и 

усъвършенстването на 

местните занаяти 

 

 

Планирани и нереализирани СУ за пълнолетни лица: 

1. .ЗЖПЛПР с капацитет 10 места - с. Бели мел  

2  ЦСРИ с капацитет 20 места - с. Железна 

3. ДЦСХ - неуточнена година за разкриване и капацитет 

 

 

ОБЩИНА ЯКИМОВО  

 

 

 

 

 

 

 

 

население 

/към  31.12. 2018 г./ 

по постоянен адрес- 3 953 

по настоящ адрес -4 252 

 

 

възраст и пол общо мъже жени 

от 0 г.  до 19 г. 874 460                  414 

от 20  до 64 г.  2110 1170 940 

от 65 г. до 100 + г. 979 351 628 

Смъртност /възраст 2018 г. 

от 0 до 19 г. 1 

от 20 до 85+ г. 60 
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лица в неравностойно положение 2018 г. 

/бр./ 

Самотноживеещи стари  хора  458 

Бездомни лица  0 

Други групи хора в неравностойно положение  

(допишете като добавите допълнително редове) 

320 

 

 

по данни на МКБППМН 

    Деца с противообществени прояви 

2018 г.  

/бр./ 

10 

 

 

Случаи, в които е свикван  Мултидисциплинарния  екип на 

местно ниво при сигнал за дете, жертва на насилие или в 

риск от насилие, съгласно подписаното от 15.03.2010 г.  

Споразумение за сътрудничество между МТСП, МВР, 

МОМН, МП, МВР, МК, МЗ, ДАЗД, АСП и НСОРБ                                        

2018 г. 

/бр./ 

0 

 

Социални услуги, които продължават да функциониращи и през 2018 г. 

 

1. Домашен социален патронаж. 

Целева група: самотно живеещи стари хора, хора с увреждания. 

Ползватели на услугата - 53 лица, капацитета е за 100 лица  

 

Година 2018 г. 

Пол мъже жени 

Брой 28 25 

Брой реални 

ползватели на 

услугата за година  

53 
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2.  Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда, личен асистент 

Целева група в проекта са: предоставя в семейна среда от лице полагащо 

постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен 

за задоволяване на ежедневните му потребности. 

Капацитет: 42бр. лични асистенти. 

3.  По Оперативната програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, проект «Осигуряване на топъл обяд в община Якимово» 

Целева група в проекта са: Лица без доход; Самотноживеещи лица и семейства 

получаващи минимална пенсия; Лица на месечно подпомагане по реда и 

условията на чл. 9 от ППЗСП; Лица с пенсии над минималния размер и лица с 

минимален доход, но в изключително тежко здравословно, финансово или 

социално състояние. 

Капацитет: 50 потребители. 

 

 

                                           МОНИТОРИНГ 

 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(наименование  и източник на финансиране) 
2018 г.  

Реализирани проекти  1.ОПРЧР „Център за почасово 

предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна 

среда”-финансиране от Европейски 

социален фонд 

2.ОПРЧР „Предоставяне на топъл обяд”- 

финансиране от Европейски социален 

фонд 

 

 

Нереализирани СУ: 

1. Център за обществена подкрепа –не е изпълнено , няма средства за 

издръжка. 
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Приоритетно направление 1: Повишаване качеството на живот на 

уязвими деца и младежи и техните семейства 

 

на РУО – Монтана за изготвяне на годишен мониторингов доклад за 2018 г. за 

изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 

г. 

На територията на област Монтана през учебната 2018/2019 г. функционират 61 

училища, 48 детски градини, 4 центъра за подкрепа на личностното развитие на 

деца и ученици, 1 Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото 

образование и 2 Центъра за специална образователна подкрепа - ЦСОП – Берковица 

и ЦСОП - Лом. 

Осигуряването на условия за достъпно и качествено образование в 

предучилищното и училищното образование се осъществява чрез създаването на 

ефективна система на управление, подкрепа и контрол на образователните 

институции от страна на РУО - Монтана. 

 

Основните задачи за реализиране на държавната образователна политика са: 

 Провеждане на държавната политика в областта на образованието за 

повишаване качеството и ефективността на предучилищното възпитание и 

подготовка и на училищното образование – в изпълнение на Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

 Осигуряване на условия за достъпно и качествено образование и обучение в 

предучилищното и училищното образование чрез създаването на ефективна система 

на управление, подкрепа и контрол на образователните институции в област Монтана  

 Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и учениците, за 

които българският език не е майчин 

 Развитие на приобщаващото образование 

 Създаване на условия за откриване, стимулиране и развитие на 

способностите на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта, 

както и подпомагане на физическото, социалното и личностното развитие на децата и 

учениците 

 Създаване на условия за осигуряване на максимален обхват в училище на 

подлежащите на задължително образование - изпълнение на Механизма за съвместна 

работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на 

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст 

 Превенция на отпадащите ученици и мерки срещу неграмотността 

 Контрол върху фиктивното записване и присъствие на учениците 
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 Координация на взаимодействието на образователните институции с 

обществените съвети, училищните настоятелства, родителите и неправителствените 

организации 

През учебната 2018/2019 година в изпълнение заложените дейности в Механизма 

за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, 

продължават дейността си сформираните със заповед на началника на РУО - Монтана 

28 екипа за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училища възраст (наричани „екипи за обхват“). 

 

Информацията за работата на екипите по Механизма през посочената учебна 

година е следната: 

Извършени физически посещения на адрес – над 1000 

• В чужбина – 378 

• Не са открити на адрес – 98 

• Брой отказали да бъдат записани – 29 

• Брой върнати и посещаващи редовно – 280 

• Брой върнати, но непосещаващи редовно – 147 

 

Отпаднали деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст 

през отчетния период, който обхваща две учебни години 

 

Община 2017/2018 2018/2019 

Берковица 79 31 

Бойчиновци 20 15 

Брусарци 3 1 

Вълчедръм 9 7 

Вършец 13 20 

Георги Дамяново 0 0 

Лом 49 18 

Монтана 35 30 

Медковец 9 3 
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Чипровци 2 1 

Якимово 2 7 

Общо: 221 133 

 

 

Извън дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, са реализирани и 

следните дейности с цел осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на 

личностно развитие в детските градини, училищата и центровете за личностно 

развитие: 

Дейностите за обща подкрепа на децата и учениците в образователните 

институции от областта са развити в няколко аспекта: 

- Допълнителни модули за деца, които не владеят български език се осигуряват в 

детските градини за деца, които не владеят български език; 

- Допълнително обучение по учебни предмети се осигурява с цел превенцията на 

обучителните затруднения с акцент върху обучението по български език, 

включително ограмотяване на ученици, за които българският език не е майчин; 

- Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън 

редовните учебни часове се осигуряват в училищата за ученици, които срещат 

затруднения в обучението, въз основа на информацията от входните равнища по 

учебни предмети, индивидуалния напредък и наблюдение на развитието им; 

- Кариерното ориентиране на учениците включва дейности за информиране, 

диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед подпомагане на 

учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия;  

- Занимания по интереси - осигуряват се в училищата, детските градини и ЦПЛР с 

цел  развитие на способностите и компетентностите на децата и учениците, за изява 

на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, 

гражданското и здравното образование; 

- Поощряване с морални и материални награди - децата и учениците се поощряват 

с морални и с материални награди за високи постижения в образователната дейност, 

в заниманията по интереси и за техния принос към развитието на училищната 

общност; 

- Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения. В 

детските градини се извършва ранно оценяване на децата, които включва оценка на 

развитието и на риска от обучителни затруднения. В училищата се осъществява 
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превенция на обучителните затруднения, свързана с осигуряване на допълнително 

обучение и консултации по учебни предмети и логопедична работа. 

 

Осигурена допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални 

образователни потребности в образователните институции от областта: 

На територията на област Монтана приобщаващото образование се осъществява в 

23 детски градини, 41 общообразователни училища и 2 ЦСОП. 

В началото на учебната 2018/2019 г. общият брой на децата и учениците със СОП 

в област Монтана е 424, от тях на 167 се оказва допълнителна подкрепа от РЦПППО – 

област Монтана. В края на учебната 2018/2019 г. броят на учениците със СОП е 460, 

от тях на допълнителна подкрепа от РЦПППО – област Монтана са  187. В 

съответствие с приоритетите в областта на приобщаващото образование продължават 

дейностите по проекти в пилотните детски градини и училища от областта. Основна 

цел, която си поставят педагозите е осигуряването на подкрепяща среда за равен 

достъп до образование и отварянето на образователната система за осъществяването 

на приобщаващото образование.  Техният опит допринася за реализирането на 

заложените дейности в процеса на приобщаване. В тези училища са изградени 

модерни ресурсни кабинети, оборудвани с компютърна техника, помагала, 

методически указания и друга литература. Периодично се провеждат обучения, 

семинари, тренинги с членовете на ЕПЛР. 

Училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и специалистите, които 

подкрепят в процеса на приобщаване децата и учениците със СОП целогодишно 

прилагат в практиката си иновативни методики и подходи. По достъпен за децата 

начин се провокират желанието и интересът им към учебната дейност. Именно това 

допринася за по-успешно усвояване на новото учебно съдържание. При активно 

включване от страна на родителите като партньори в учебния процес се постигат 

много добри резултат. 
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Обобщаване на информация за движението на 

учениците през учебната 2018/2019 година 

Движението на учениците е проследено за всички 61 

училища през учебната година. 

В началото на учебната година броят на учениците в 

област Монтана е 12940, а в края на – 12705, т.е. с 

0.98% е намалял броят на учениците в края на 

учебната година. 

Планирани дейности 

 

Реализирани дейности 

Координация и посредничество във 

взаимодействието между детските градини, 

училищата, РЦПППО – Монтана и РУО 

Регионалният екип за подкрепа на личностното развитие 

на децата и учениците работи в тясно сътрудничество с 

местните служби и институции, образователните 

институции — детски градини и училища и РЦПППО - 

Монтана. Своевременно се разрешават възникналите 

проблеми, казуси и жалби във връзка с осигуряването на 

допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП. 

Основен приоритет на РЕПЛР е формирането на 

комуникация с родителите в контекста на изграждане на 

партньорски отношения. 

Оказване на организационно-методическа помощ 

и осъществяване на контрол на екипите в 

детските градини и училищата, с цел 

подпомагане на процеса на приобщаващото 

образование 

РЕПЛР към Регионален център - Монтана осъществява 

контрол на екипите в училищата и оказва методическа 

помощ, която се изразява в подпомагаща и 

координираща дейност. Не са констатирани нарушения в 

дейността на училищните екипи. 

Събиране и обобщаване на информация за 

учениците със СОП в IV, VII, VIII, Х и XII клас, с 

цел осигуряване на подкрепящата среда в дните 

на изпитите 

Във връзка с провеждане на НВО и ДЗИ ежегодно се 

събира и обобщава информацията от всички училища за 

ученици с нарушено зрение, изискващи уголемен шрифт 

и ученици със СОП, които ще участват в НВО и ДЗИ по 

решение на училищните екипи. За тях е осигурена 

подкрепяща среда в дните на изпитите според 

изкисванията. 

Съдействие и контрол по разработването на 

училищни програми за работа с изоставащи 

ученици, които не владеят добре български език, 

с цел обща подкрепа на личностното им развитие 

В зависимост от индивидуалните потребности на 

учениците, които невладеят добре български език се 

разработват училищни програми, с цел осигуряване на 

обща подкрепа за личностно развитие. На методическа 

среща с учителите от начален етап на обучение са 

показани примерни програми за работа с изоставащи 

ученици по отделните учебни предмети. 

За децата и учениците, чийто майчин език не е български 

език, е осигурено допълнително обучение по български 

език в часовете по ЗИП/ИУЧ, СИП/ФУЧ и в часовете за 

консултации. 
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Дейности, свързани с грижа за децата и пълнолетните лица от рисковите групи 

са: 

•  Организиране и провеждане на здравни кампании за цялостен обхват на децата от 

уязвимите общности в задължителните мерки за имунизация и в други кампании за 

профилактика. В кампаниите се осъществяват прегледи на състоянието на 

задължителните имунизации за децата в ромските общности, допълване на 

пропуснатите имунизации на децата в съответствие с възрастта. 

•  Услуги за ограмотяване на неграмотни младежи и пълнолетни лица от социално- 

образователен характер, осъществявани от училища, ППО, културни институции, 

училищни настоятелства, с финансиране на проектен принцип. 

•  Образователни програми за младежи/възрастни, за покриване на образователна 

степен, чрез подготовка и полагане на изпити, като ученици в самостоятелна, 

индивидуална или друга форма на обучение, които да се изпълняват от училищата с 

посредничество и подкрепа от местни НПО и Дирекция „Бюро ио труда“ и общинска 

администрация, както и с помощта на здравния медиатор. 

Закрити, промяна на вида и капацитета на социалните услуги за деца през 2018 г. 

На територията на област Монтана са закрити всички специализирани 

институции за деца. Потребителите са оценени, изведени и настанени в СУ от 

резидентен тип, където условията и отношението към тях е близко до това на 

отглеждане в семейна среда. 

В общините, където са позиционирани резидентните услуги /Берковица, Лом и 

Монтана/ има развита мрежа от подкрепящи здравни, социални и образователни 

дейности 

З.Отчет по Приоритетно направление 2: Социално включване на лица с 

увреждания, уязвими хора и общности в неравностойно положение. Грижа за старите 

хора. 

Основните идентифицирани проблеми на хората с увреждания са: 

Недостиг на здравни услуги и рехабилитация; 

Липса на транспорт от селата към населените места, където в близост се изпълняват 

услуги, съответно ограничен достъп на живущите в отдалечените села; 

Липса на клинични пътеки за голяма част от заболяванията; 

Изолация на пазара на труда; 

Ниски доходи на лицата и семействата; 

Социална изолация в общността; 

Липса на дневна /почасова грижа; 

Липса на подкрепа за семейството; 

Недостъпна архитектурна среда; 
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Основните идентифицирани нужди са: 

Предоставяне на услуги за възстановяване и рехабилитация; 

Изграждане на умения за независим живот; 

Обучение за активно включване на пазара на труда; 

Осигуряване на подкрепа за семейството; 

Достъпна архитектурна среда; 

Подкрепа и социално включване в общността. 

• На база изготвени общински анализи е направен извода къде и как трябва да бъде 

подобрена мрежата от социални услуги в общността, за лица с увреждания и лица от 

рисковите групи. 

•  Относно социалното включване и интегриране на максималeн брой хора от 

общностите в неравностойно положение, уязвимите групи, в т.ч. ромската общност, в 

област Монтана е необходимо използване на наличният в общините ресурс по 

етнически и демографски въпроси. 

•  Много важна роля имат здравните медиатори, които изпълняват специфични задачи 

за посредничество, консултиране и достъп до информиране и до здравни грижи. 

• Прилагане на хоризонтални мерки, насочени към достъп до заетост, професионална 

квалификация и доходи, за преодоляване на социалното изключване на безработни 

лица. 

•  Прилагане на мерки за иницииране и изпълнение на проекти за професионална 

квалификация и заетост, финансирани по активни национални програми за заетост и 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Включване в 

програми и мерки за заетост на Дирекция „Бюро по труда“. 

 

 

По  Информация на МВР - ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МОНТАНА за 2018г. 

О 

   Деца жертви на физическо насилие 

24 

   Деца жертви на сексуално насилие  10 

Деца жертви на друг вид насилие 9 

Жени жертви на насилие 21 

Лица с пробация 58 
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ПО информация на РЗОК – Монтана за 2018г.  

Общ брой ползватели на услугите предлагани и 

свързани  с дейността на РЗОК 

141 484 

неосигурени 31 020 

здравноосигурени 110 464 

Брой жалби 24 

 

По информация на РДСП-Монтана подпомогнати лица за 2018г по ЗСПД 

- реален брой подпомагани семейства по реда на ЗСПД 10083 

 

- реален брой деца, за които е отпусната помощ по реда на ЗСПД 16170 

 - при бременност - общо - чл. 5а 320 

- При раждане на дете - общо 1006 

-  Месечни помощи за деца  по чл. 7- общо  9683 

- реален брой подпомагани семейства по реда на  чл.7 9308 

- Месечни помощи за деца  по чл. 7 в НАТУРА ЧРЕЗ ВАУЧЕРИ получени от 

непълнолетни майки 

88 

- Месечна помощ за дете с трайни увреждания  806 

Брой деца  по чл. 7 общо /4.1+4.2+4.3+4.4/ 15474 

 

По ППЗИХУ 

I.  Реален брой лица с увреждания - общо 14406 

II. Общо месечни добавки за социална интеграция (сбор от 1 до 7) 32787 

1. Месечна добавка за соц. интеграция за транспортни услуги - общо 14399 

2. Месечна добавка за информационни и телекомуникационни услуги - общо 2104 

3. Месечна добавка за обучение - общо 1072 

4. Месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти - общо 12106 

5. Месечна добавка за достъпна информация 2993 
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ПО ППЗСПД – вид помощи 

Месечни помощи ОБЩО 

 

2458 

 

 Целеви помощи по ППЗСП ОБЩО 

 

530 

 

Издадени удостоверения за  пътуване с БДЖ 

 

529 

 

  

Брой семейства с деца, допуснали неизвинени отсъствия 

в т.ч. семейства с деца, подпомагани по чл. 9 от ППЗСП 

 

268 

 

 Брой насочени лица да извършват обществено-полезна дейност  

 

3172 

 

 Брой лица отказали да извършат обществено-полезна дейност във връзка с чл.12 ал.5 от 

ППЗСП 

 

239 

 

 Брой лица отказали да извършат обществено-полезна дейност във връзка с чл.12 ал.6 от 

ППЗСП 

 

101 

 

 Код 52 - за социално слабите с право на социално подпомагане 

 

3102 

 

 Код 57 - за лица, получаващи целеви помощи за отопление по реда на Закона за СП 

 3450 

 

 

 

ППЗСПД – подпомагани лица 

I. Подпомагани лица и семейства/общ брой случаи (1+2+3) 

1. Брой пълнолетни лица (а+б) 

 

2458 

3289 

 

а) брой лица в трудоспособна възраст 

 

2998 

 

3. Брой деца - общо 

 

1962 

 

6. Лица до 65 години, живеещи сами 340 
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7. Лица с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто 

 

112 

 

8. Лица с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто 

 

137 

 

10. Деца от 5- до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но 

не повече от 20-годишна възраст, и  

е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец или три и повече дни 

отсъствия без уважителни причини от предучилищно образование 

 

318 

 

9. Деца до 16-годишна възраст, а ако учат – до придобиване на средно образование, но не 

повече от 20-годишна възраст 

 

1805 

 

14. Деца-сираци 

 

26 

 

16. Деца с трайни увреждания 

 

14 

 

17. Родител, отглеждаш сам дете/деца до 3-годишна възраст 

 

94 

 

 

 

 

 

 

 

На територията на област Монтана, Дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) продължават 

дейността си по включване на активното население в програми за професионална 

квалификация и заетост видно от предоставената от ДРЗС Монтана информация, 

като следва: 
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 2016 2017 2018 

1. Вкл. по програми лица в заетост 812 1272 700 

Младежи до 24год. 55 24 36 

Безработни от 25 до 29 год. Вкл. 125 92 49 

В т.ч. от общо младежите -  роми 29 22 20 

Над 50 год. 359 361 283 

2. Продължително безработни 6035 5005 3683 

3. Регистрирали се в БТ с висше 

образование 

506 416 367 

4. разкрити работни места на първичния 

пазар на труда 

3685 3452 2795 



 

 

 

 

По Информация на БЧК са раздадени на територията на област Монтана  

пакети храни по ОПХ ФЕПНЛ – ‘‘ Предоставяне на индивидуални пакети 

хранителни продукти 2017 – 2019г’’ 

 

 

 

 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  

 

ИЗВОДИ 

© В Област Монтана в края на 2018 г. функционират 44 социални услуги, 

делегирани от държавата дейности . 

® Доставчици на социалните услуги са основно общините. 

 ® Всички услуги на територията на областта функционират в рамките на 

критериите и стандартите за предоставяне на съответната услуга. 

® В Област Монтана няма социални услуги, които да не работят на пълен 

капацитет и да не покриват изцяло нуждите и потребностите на рисковите групи, 

за които са предвидени. 

ДСП ОБЩИНИ БРОЙ 

СЛУЧАЙ 

ПО ЧЛ 16 РАЗДАДЕНИ 

НА СУ 

ДСП - БЕРКОВИЦА БЕРКОВИЦА 

ВЪРШЕЦ 

1213 

755 

 1 

 

ДСП - ЛОМ ЛОМ 

ВЪЛЧЕДРЪМ 

1821 

1102 

 168 

34 

ДСП - БРУСАРЦИ БРУСАРЦИ  

МЕДКОВЕЦ 

542 

460 

 

1 

1 

 

ДСП - МОНТАНА МОНТАНА 

БОЙЧИНОВЦИ 

ЯКИМОВО 

2125 

881 

544 

23 

3 

6 

1 

 

1 

ДСП- ЧИПРОВЦИ ЧИПРОВЦИ 

ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

262 

230 

  

1 

ОБЩО  9935 33 207 



 

 

® Ефективни са социалните услуги в общността. 

® Специализираните институции на територията на областта са запълнени 

като капацитет, но в управлението и функционирането им липсват иновации, 

които да доведат до по-добри резултати. 

® Липсват социални предприятия. 

® Съществуващите социални услуги в област Монтана не оформят мрежа от 

подкрепящи услуги. В общините Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Вълчедръм, Г. 

Дамяново, Чипровци и Якимово липсват каквито й да било дневни форми на 

социални услуги /с изкл. на Клубовете на пенсионера/. Недостатъчен е броят на 

финансираните социални услуги в общността в т.ч. по национални и оперативни 

програми. 

ПРЕПОРЪКИ 

С цел подобряване организацията на СУ за максимална достъпност и 

мобилност, е необходимо: 

1. Разкриването на новите СУ да бъде съобразено с конкретните потребности 

на лицата от рисковите групи по общини, т.е. да има местен/регионален модел на 

планиране. Да се предостави възможност на неправителствени 

организации/фондации, да управляват СУ, като различните доставчици на 

социални услуги следва да функционират в условия на равнопоставеност и по 

отношение на тях да са в сила едни и същи правила, изисквания и контрол. 

2.  Изграждане на вътрешна система за контрол и мониторинг на СУ, чрез която 

да се гарантира качеството, безопасността и съответствието на услугата с нуждите 

на потребителите. 

3.  Осигуряване на подготвен персонал, на когото да се предлагат: обучения, 

супервизии, медицински прегледи. Защита на персонала - да се чувства в 

безопасност, да е информиран и подкрепен. Обмяна на опит и добри практики с 

цел развитие капацитета на екипите, ангажирани с управление на социалните 

услуги и на доставчиците; 

4.  Социалните услуги, предоставяни в семейна среда да имат и мобилен, 24 - 

часов режим на подкрепа. 

5.  Намаляване на паричните помощи и насърчаване на заетост чрез 

предоставяне на социални услуги, подкрепящи социалното включване на уязвимите 

групи - организиране на професионални курсове и включване на лицата в 

предприятията на територията на област Монтана или работа на облекчен режим. В 

социалните предприятия да се включат и потребители от специализирани 



 

 

институции, където освен преодоляване на социалната изолация, да им бъде 

предоставена и възможност за повишаване качеството на живот - здравна 

профилактика, рехабилитация и лечение, доходи. 

6.  Да се разкрият нови и да се развият съществуващите междуобщински 

социални услуги, обхващащи потребители от повече от една община чрез 

изграждане на междуобщинско партньорство; 

7.  Да се засили активността на общините към разширяване вида и обхвата на 

услугите в общността за покриване на нуждите и потребностите. 

8.  Да се инициират и развият смесени междусекторни услуги и/или мерки 

(проекти) за социално включване на уязвими общности и рискови групи. 

9.  Да се насърчават доброволчески практики и да се търси взаимодействие с 

неправителствения сектор в процеса на осигуряване на ефективността и качеството 

на социалните услуги. 

10.  Повечето от социалните услуги в общността имат нужда от разширяване на 

достъпа до тях, особено в селата. Това ще даде възможност за увеличаване броя на 

ползвателите и ще обезпечи пълния капацитет на услугите. 

11.  Да се инициират и развиват услуги в общността за подкрепа на 

семейства в риск (деца с един родител, бедни семейства, млади майки). 

12.  Услугите в общността за хора с увреждания и стари хора са 

недостатъчно развити, а рисковата група е голяма, което налага разширяване 

обема и обхвата на предоставяните социални услуги. 

13.  При идентифицирана необходимост от страна на общините, и направена 

промяна и актуализация на общинските стратегии, конкретните промени да бъдат 

своевременно предоставяни на ЗМО за отразяване им в Областната стратегия и 

нейната актуализация. 

 


